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ها در صورتی که نیازي به او نباشد یا او را انتخاب  مسؤولیت

 نکرده باشند

 فرماید: می متعال اهللا

ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿ ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ِخَرةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �ُعلُوّٗ  يُِر�ُدونَ  َ�  لِ�َّ
َ
 �ۚ فََسادٗ  َوَ�  ِض �ۡ�

 ]  ٨٣: القصص[  ﴾٨٣ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ 
دهیم که خواهان فساد و برتري در  این، سراي آخرت است که آن را براي کسانی قرار می

 زمین نیستند. و فرجام نیک از آنِ پرهیزگاران است.
 

يَا َعبَد : «اهللا قال: قال يِل رسوُل  وعن أيب سعيد عبد الرمحِن بن َسُمرةَ  - ٦٧٩
يها، و�ن 

َ
عنَت عل

ُ
ٍة أ

َ
ل
َ
ْعِطيَتها َعن َ�ْ�ِ مسأ

ُ
إنََّك إن أ

َ
ِل اإلماَرَة، ف

َ
الرَّمحن بَن سُمَرَة! ال �َسأ

ِت 
ْ
أ
َ
يت َغ�ها َخ�ًا ِمنَها، ف

َ
رَأ

َ
ْفَت ىلَع يَِمٍ�، ف

َ
ْها، و�َذا َحل لٍة ُولِكَت إيلَ

َ
عِطيَتها َعن مسأ

ُ
أ

ِ� َفّ
َ
ي ُهو خٌ�، و�

َّ
 )1([متفقٌ علیه] ».ْر َعن يَمينَِك اذل

 اي« فرمود: من به اهللا رسول گوید: می سمره بن عبدالرحمن ترجمه:

 به درخواست بدون اگر زیرا نباش؛ امارت خواستارِ گاه هیچ سمره! بن عبدالرحمن

 به خود درخواست به اگر و شوي می یاري اهللا سوي از امارت مسیر در برسی، امارت

 هرگاه و -گردي. می محروم اهللا یاريِ و کمک از و - مانی می تنها آن با ،برسی امارت

 را بهتر کار همان دانستی، بهتر را کار آن خالف سپس و خوردي سوگند کاري انجامِ بر

 ».کن ادا را سوگندت ي کفّاره و بده انجام
 شرح

 ودنب بهتر و امارت درخواست از نهی« است: گشوده عنوان بدین بابی /مؤلف

 ».باشد نیاز و مصلحت که صورتی در مگر ها، مسؤولیت از دوري
 یعنی شود؛ می آن مختلف هاي رده شامل و دارد فراگیر مفهومی جا این در امارات

 تر. پایین هاي مسؤولیت یا امارات و حکومتی مقام واالترین عنوان به باال سطح در امارات

 .1652)؛ و صحیح مسلم، ش: 7146، 662صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 خالفت مانند شود؛ می یاد عام یا بزرگ امارت عنوان به حکومتی مقام واالترین از

 خطاب، بن عمر مؤمنان امیر خالفت نیز و بود اهللا رسول جانشین که صدیق ابوبکر

 و عام دهی فرمان یا امارت این، خلفا. سایر و طالب ابی بن علی و عفان بن عثمان و
 است. فراگیر
 دار، استان مانند شود؛ می گفته تر پایین حکومتیِ هاي پست به خاص امارت و 

 است؛ شده منع آن، تقاضاي و مقام و پست به اشتیاق از حدیث در آن. امثال و دار فرمان

 است. آمده سمره بن عبدالرحمن حیث در که طور همان
 فرماید: می اهللا که است کرده ذکر را آیه این باب، این ابتداي در /مؤلف

ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿ ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ِخَرةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �ُعلُوّٗ  يُِر�ُدونَ  َ�  لِ�َّ
َ
 �ۚ فََسادٗ  َوَ�  ِض �ۡ�

  ]  ٨٣: القصص[  ﴾٨٣ ُمتَّقِ�َ لِلۡ  قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ 
دهیم که خواهان فساد و برتري در  این، سراي آخرت است که آن را براي کسانی قرار می

 زمین نیستند. و فرجام نیک از آنِ پرهیزگاران است.

 زمامِ تا است مردم بر طلبی سیطره و جویی برتري امارت، استدرخو از هدف گاه

 امارات درخواست یعنی کند؛ نهی و امر خواهد می که طور هر و گیرد دست در را امورشان

 باشد، مقام و پست پیِ در بد هاي انگیزه با که کسی و دارد بدي هاي انگیزه مقام، و پست و

 است. شده منع امارت درخواست از ور این از داشت. نخواهد آخرت در اي بهره
 این به و نیستند زمین در تبهکاري و فساد خواهان، یعنی ؛﴾�ۚ فََسادٗ  َوَ� ﴿

 مردم اموال سرقت و راهزنی به کنند، پیدا را موقعیش و قدرت اگر که اندیشند نمی

 آنِ از نیک فرجام و« :﴾ُمتَِّق�َ لِلۡ  قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ ﴿ کنند. تجاوز آبرویشان به یا بپردازند

 در هم گاه و آخرت. در چه و باشد دنیا در نیک فرجام این چه ».است پرهیزگاران

 آخرت. در هم و دنیاست
به  را ذکر کرده است که پیامبر حدیث عبدالرحمن بن سمره /سپس مؤلف

گاه خواستارِ امارت نباش؛ زیرا اگر بدون  اي عبدالرحمن بن سمره! هیچ«او فرمود: 
شوي و اگر به  امارت برسی، در مسیر امارت از سوي اهللا یاري میدرخواست به 

 ؛ یعنی از کمک و یاريِ اهللا»مانی درخواست خود به امارت برسی، با آن تنها می
شوي. اما اگر خود، تقضاي  خوري و موفق نمی گردي؛ در نتیجه شکست می محروم می



 الصالحین شرح ریاض   10

ند که این مسؤولیت را قبول امارت نکردي و مردم تو را انتخاب کردند و از تو خواست
کند. پست و مقام  با توست و تو را یاري می کنی، ایرادي ندارد؛ بپذیر و بدان که اهللا

َماِل «فرمود:  به عمر اهللا نیز، مانند مال و ثروت است؛ زیرا رسول
ْ
َما َجاَءَك ِمْن َهَذا ال

نَْت َ�ْ�ُ ُمرْشٍِف َوال َسائٍِل فَُخْذُه َوَما ال فَ 
َ
هرگاه مال و ثروتی «یعنی:  )1(.»ال تُتِْبْعُه َ�ْفَسَك َوأ

 ».رسید، بپذیر و گرنه، در پیِ آن مباش داشت یا درخواست، به تو  بدون چشم
 درخواست، بدون اگر نیست؛ اداري کارِ و پست خواستار موفق، انسان رو این از

 و بِدود آن پیِ در که این اما کند؛ قبولش و است خوب شد، فراهم برایش موقعیتی چنین
 بگنجد. حدیث این مفهوم در که رود می آن بیمِ کند، پافشاري
 قبول دادند، درجه ترفیع اگر نکنید؛ درجه ترفیع درخواست که ست این احتیاط، لذا

 داشتید کافی روزيِ و درآمد اگر نیست. چیزي دنیا، تمام نباشید. آن پیِ در گرنه، و کنید

 دارد. فتنه و سر درد که ست یتورث و مال از بهتر خیلی ،نبود آن در اي فتنه که
 دانستی، بهتر را کار آن خالف سپس و خوردي سوگند کاري انجامِ بر هرگاه و«

 یاد سوگند اگر مثال عنوان به ».کن ادا را سوگندت ي کفّاره و بده انجام را بهتر کار همان

 انجام در پس است، بهتر آن انجامِ که ددریافتی سپس و ندهید انجام را کار فالن که کردید

 که خوردید سوگند اگر عکس، بر و بدهید. را سوگندتان ي کفاره و نکنید درنگ آن ِ

 انجام از باشد، می بهتر آن ندادنِ انجام که شدید متوجه سپس و دهید انجام را کار فالن

 نمایید. ادا را خود سوگند ي  کفاره و کنید نظر صرف آن
 یک بسا چه که فرمود بیان امارت موضوع ي ادامه در جهت آن از را نای پیامبر

 شکستنِ دارد امکان اما است؛ بهتر آن خالف که یابد درمی سپس و خورد می سوگند امیر

 -فرمانروا و امیر جمله از - هرکس که فرمود بیان پیامبر لذا بداند. ننگ را سوگندش
 سوگندش ي کفاره باید است، بهتر آن خالف که شود متوجه سپس و بخورد سوگند

 و میرا جمله از کسی هر ملاش این و نماید. عمل خود سوگند خالف بر و رابدهد
 شود. می نیز فرمانروا
 که خورد می قسم آقا این حال شود؛ می حرفشان او خویشِ و قوم و نفر یک بین

 ي صله که ستا روشن کرد. خواهد رابطه قطع او با و رفت نخواهد دیدنش به دیگر

 .1045)؛ و مسلم، ش: 7164، 1473بخاري، ش: ( )1(
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 ي کفاره که است واجب شما بر گوییم: می آقا این به باشد. می بهتر مراتب به رحم
 است. واجب رحم ي صله زیرا بروید.؛ خود خویشاوند دیدن به و بدهید را سوگندتان
 قهر او با و نگوید سخن مسلمانش برادر با که کند می یاد سوگند شخصی دیگر: مثالی

 بزن. حرف مسلمانت برادر با و بدهد را سوگندت ي کفاره است. اشتباه این، گوییم: می کند.
 قسم در انسان که است شایسته البته سوگندهاست. ي همه ي درباره قاعده یک این،

 عجوالنه آن، امثال و طالق یا خوردن قسم در مردم از بسیاري زیرا نکند. عجله خوردن،

 یا کاري انجام قصد اگر نکن؛ عجله وییم:گ می شوند. می پشیمان سپس و کنند می رفتار

یا سوگند بدون بلکه نیست؛ طالق  به نیازي یا سوگند به نیازي دارید، را آن ترك قصد 

 به اید، شده مبتال زیاد قسمِ به اگر البته شوید. کار به دست طالق، زن قسمِ یا طالق بدون

 منعقد شما سوگند بگویید، »شاءاهللا ان« اگر زیرا .بگویید »اهللاشاء ان« سوگند همراه

 به نیازي و داشت نخواهد اشکالی کنید، عمل خود سوگند خالف بر اگر و شود نمی

 و »کرد نخواهم کاري چنین شاءاهللا ان که قسم خدا به« بگویید: اگر یعنی نیست. کفاره
 سوگندش در که کسی زیرا نیست؛ شما بر اي کفاره دهید، انجام را کار آن سپس

 شود. نمی حانث بگوید، »اهللاشاء ان«
*** 

َك : «اهللاقال: قال يِل رسوُل  وعن أيب ذرٍ  -٦٨٠
َ
ِحبُّ ل

ُ
 أ

ِّ
َراك ضِعيًفا، و��

َ
يا أبا َذرٍّ أ

َ�َّ ماَل 
َّ
نْ�ِ وال تََول

ْ
َرنَّ ىلَعَ اث مَّ

َ
ِحبُّ نِلَفيس، ال تَأ

ُ
 )1([روایت مسلم] ».يتِيمٍ ما أ

 و ضعیف را تو ابوذر! اي« فرمود: من به اهللا رسول گوید: می ابوذر ترجمه:
 پس پسندم. می خود براي که دارم دوست را چیزي همان تو براي و بینم می ناتوان

نکن قبول را یتیم مالِ مسؤولیت و نپذیر نیز را نفر دو ریاست.« 

ُت: يا رسول  -٦٨١ 
ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
ِ�؟ فرَضب �ِيِدهِ ىلع مْنكيِب  اهللاوََ�ْنُه ق

ُ
 ُ�مَّ قال: أال �َستعِمل

مانٌَة، و��ََّها يومَ «
َ
َها أ ها،  يَا أبا َذرٍّ إنََّك َضِعيٌف، و��َّ  من أَخذها حِبقِّ

َّ
القياَمة ِخْزٌي ونََدامٌة، إال

ِ وأدَّ 
َّ

 ي عَ ى اذل
َ
 )2(]مسلم یتروا[ .»ِه �ِيهايْ ل

 .1826صحیح مسلم، ش:  )1(
 .1825صحیح مسلم، ش:  )2(
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 )اي وظیفهآیا مرا به کار (خدا!  گوید: گفتم: اي رسول می ابوذر ترجمه:
اي ابوذر! تو ضعیف و «ام زد و فرمود:  با دستش به شانه اهللا د؟ رسولگماری نمی

ي رسوایی و پشیمانی  ها، امانت است و روز قیامت مایه ناتوانی و این مسؤولیت
ي خود در  به وظیفهبا رعایت حقّ آن بپذیرد و خواهد بود؛ مگر براي کسی که آن را 

 ».این مسؤولیت عمل نماید

إنَّ�م َسَتْحرُِصوَن ىلَعَ اإلمارةِ، «قال:  اهللاأنَّ رسوَل  ةوعن أيب ُهر�ر -٦٨٢
وُن نََداَمًة يَْوم الِقياَمةِ 

ُ
 )1([روایت بخاري] ».َوَسَتك

شما براي رسیدن به ریاست و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ي  ، مایهدهی در رستاخیز ورزید، در حالی که ریاست و فرمان فرمانروایی حرص می

 ».ندامت و پشیمانی خواهد بود
 شرح

در باب نهی از درخواست ریاست، حدیثی بدین مضمون نقل  /حافظ نووي
بینم  اي ابوذر! تو را ضعیف و ناتوان می«فرمود:  به ابوذر اهللا کرده است که رسول

پسندم. پس سرپرستی دو نفر  و براي تو همان چیزي را دوست دارم که براي خود می
در این حدیث چهار عبارت آمده ». نیز نپذیر و مسؤولیت مالِ یتیم را قبول نکن را

 است:
». بینم من تو را ضعیف و ناتوان می«فرمود:  به ابوذر که پیامبر این نخست:

در برابر انسان، بر او دشوار تمام و صراحت لهجه گویی  همه رك روشن است که این
گذارد. ولی  ، در ما اثر می»تو آدمِ ضعیفی هستی«د: یعنی اگر کسی به ما بگویشود؛  می

روشنی و بدون   کند که صفت انسان را به امانت و خیرخواهی، چنین ایجاب می
هاي خود تصمیم بگیرد.  مالحظه به خودش بگویند تا با توجه به استعدادها و توانایی

ن و چنان هستی؛ لذا ایرادي ندارد که از بابِ خیرخواهی به کسی بگویید که تو چنی
به  که پیامبر جویی نباشد. چنان البته در صورتی که هدف، طعنه زدن یا عیب

 ».تو، آدمِ ضعیف و ناتوانی هستی«فرمود:  ابوذر

 .7148صحیح بخاري، ش:  )1(
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براي تو همان چیزي را دوست دارم که براي خود «فرمود:  پیامبر دوم:
اقعیت تلخ براي بود که پس از بیانِ یک و خُلقی پیامبر و این از خوش». پسندم می

براي تو «؛ زیرا ست ی، برایش توضیح داد که این سخنم، از سرِ خیرخواهابوذر
 ».پسندم همان چیزي را دوست دارم که براي خود می

 افراد ریاست نباید اولی باب از پس ».نپذیر نیز را نفر دو ریاست پس« فرمود: سوم:

 کنی. قبول را تري بیش
 ابوذر زیرا نمود؛ منع ریاست پذیرش از را بوذرا پیامبر که ست این معنایش

 در که کسی یعنی دارد؛ نیاز دار امانت و توانمند انسانی به ریاست و بود ناتوان و ضعیف

 زیرا کنند؛ اجرا بدهد، دستوري که همین و باشد داشته اجرایی قدرت و نیرو مردم، برابر

 هرکس و ندارد هیبتی و حرمت نزدشان است، عرضه بی و ضعیف مردم، نظرِ از که کسی

 االهی، شریعت و آیین به نسبت کسی اگر اما کند. می جسارت او به نسبت ناکسی و

 دهد، انجام خوبی به را وظایفش و نکند تجاوز االهی حدود از و باشد قوي و جدي

 بود. خواهد موفقی رییس یا مدیر
 که شود می گفته کسی به یتیم ».نکن قبول را یتیم مال سرپرستی و« فرمود: چهارم:

 مالِ سرپرستی پذیرش از را ابوذر اهللا رسول بدهد. دست از بلوغ سنّ از قبل را پدرش

 فرماید: می اهللا دارد. نیاز اي ویژه عنایت و رسیدگی به یتیم مالِ زیرا نمود؛ منع یتیم

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
مۡ  ُ�لُونَ يَأ

َ
ٰ أ  يَ  إِ�ََّما ًماُظلۡ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ َل َ�

ۡ
 �ۖ نَارٗ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  ُ�لُونَ أ

   ]١٠:  النساء[  ﴾١٠ �َسِع�ٗ  نَ لَوۡ وََسَيۡص 
-خورند، در حقیقت آتشِ (جهنم) را در شکمراستی کسانی که اموال یتیمان را به ستم می به

 برند و به زودي در آتش فروزان خواهند افتاد.هایشان فرو می

 به پیامبر رو این از .نداشت را یتیم مالِ سرپرستیِ توانایی و بود ضعیف ابوذر و

 ».نکن قبول را یتیم مالِ مسؤولیت« فرمود: او
 مسؤولیت، یا ریاست شرایط از یکی که شود می برداشت چنین حدیث این از

 یک عنوان به ریاست، از اهللا رسول زیرا باشد؛ دار امانت و توانمند انسان، که ست این

 و متخصص کسی، اگر لذا ».است امانت ها، مسؤولیت این و« فرمود: و کرد یاد امانت
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 از یک هیچ یکی که ولی است؛ ریاست ي شایسته باشد، دار امانت و توانا یعنی متعهد،

 نیست. ریاست ي شایسته ندارد، را ها آن از یکی یا ها ویژگی این
 کسی اگر یعنی دارد؛ بستگی نیاز میزانِ و موقعیت به چیزي هر که بدانیم باید البته

 از حداقل که نماییم می انتخاب را کسی توانا، هم و باشد امین هم که نبود میدان در

 هر در زیرا کنیم؛ نمی رها سرپرست، بدون را وظایف و کارها و باشد بهتر دیگران،

 که هستند کسی نیازمند و قاضی محتاجِ و دارند نیاز رییس، یا سرپرست به مردم صورت

 کسی امکان صورت در که است واجب لذا کند. رسیدگی یشانکارها و مشکالت به

 ي گزینه بهترین یعنی گرنه،. و توانمند؛ هم و است دار امانت هم که کند مسؤولیت قبولِ
 فرماید: می متعال اهللا زیرا شود. می انتخاب ممکن

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا     ]١٦:  التغابن[  ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ
 اي اهللا پیشه کنید.توانید، تقو تا می

 توانمند دیگري، و است ضعیف و دار امانت یکی که باشیم داشته گزینه دو اگر حال

 گزینه کدام شرایطی چنین در دارد. وجود عیبی نفر، دو از یک هر در یعنی غیرمتعهد؛ و

 داده ترجیح ضعیف، شخصِ بر توانمند ي گزینه ریاست، باب در کنیم؟ انتخاب را

 ضعیف خود ذات در ضعیف، آدمِ اما دارد؛ امانت و تعهد گاه توانا، آدمِ زیرا شود. می

 کارِ تواناییِ و قدرت اما است، دار امانت اگرچه لذا کند. نمی تغییر انسان طبیعت و است

 مردم چون دهیم. می ترجیح است، مفیدتر که را توانمند شخص رو این از ندارد. اجرایی

 شرایط در ویژه به دارند؛ تري بیش نیازِ انایی،تو و تخصص به مدیریت ي عرصه در

 و تخصص از پوشی چشم نتیجه در ؛است برخوردار کافی تعهد از کسی، تر کم که کنونی
 کند. می بدتر را شرایط توانایی،

*** 



باب: تشویق حاکم و سایر مدیران به انتخاب وزیران و  -82
ینان و نش ي هم رهها دربا و هشدار به آن ،مشاوران شایسته

 مشاوران ناباب

 فرماید: می متعال اهللا

 ٱ﴿
َ
�ۡ ٓ ۡ ٱ إِ�َّ  َعُدوٌّ  ٍض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءُ ِخ�َّ    ]٦٧: الزخرف[  ﴾٦٧ ُمتَّقِ�َ ل

 دوستان، در آن روز دشمن یکدیگرند، جز پرهیزگاران.

 

 اهللاَما َ�َعَث «قال:  اهللاعنهما أنَّ رسوَل  اهللاعن أيب سعيٍد وأيب هر�رة ريض  -٦٨٣
ُه  ُمرُهُ بِالَمْعُروِف َوحتُضُّ

ْ
ُ بَِطانَتاِن: بَِطانٌَة تَأ  اَكنَْت هلَ

َّ
َف ِمْن َخليَفٍة إال

َ
، وال اسَتْخل ِمن نيَِبٍّ

َمعُصوُم من َعَصَم 
ْ
ُه عليِه وال ِّ وحتُضُّ ُمرُهُ بِالرشَّ

ْ
 )1([روایت بخاري] ».اهللاعليه، و�َِطانٌَة تَأ

 هیچ اهللا،« فرمود: اهللا رسول است: روایت $ابوهریره و ابوسعید از ترجمه:

 نشین هم دو که این مگر نرساند، خالفت به را اي خلیفه هیچ و نکرد مبعوث پیامبري

 شایسته عمل به و داد می فرمان نیک کار به را او یکی، که داد قرار یک هر براي (مشاور)

 شتشویق ناشایست کار به و خواند می فرا بد کار به  را او دیگري، و کرد می شتشویق
 ».کند حفظ -معصیت و گناه از - را او اهللا، که ست یکس معصوم، و نمود. می

باألِم�ِ  اهللاإَِذا أَراَد : «اهللاعنها قالت: قال رسوُل  اهللاوعن اع�شة ريض  -٦٨٤
َر أاَعنَُه، َو�

َ
رَهُ، َو�ن َذك

َّ
ُ خ�ًا، َجَعَل هل وز�َر ِصدٍق، إن �ىَِسَ ذك

َ
َراَد بِه َغَ� ذلَك جَعَل هل

َ
ذا أ

َر لم يُِعْنهُ 
َ
ْرهُ، َو�ن َذك

ِّ
[ابوداود این حدیث را با اسناد جید  ».َوزِ�َر ُسوٍء، إن �ىَِسَ لم يَُذك

 )2((نیکو) بنا بر شرط مسلم روایت کرده است.]
 ار امیري سعادت و خیر اهللا هرگاه« فرمود: اهللا رسول گوید: می &عایشه ترجمه:

 فراموش -را حقیقت - امیر وقتی که دهد می قرار او براي کار درست وزیري بخواهد،

 او به وزیرش باشد، داشته یاد به را حقیقت خود حاکم، اگر و دهد می تذکر او به کند، می

 .7198صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2544، ش: /؛ و صحیح أبی داود از آلبانی302صحیح الجامع، ش:  )2(
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 بخواهد، (حاکم) امیر براي را این جز اهللا که گاه آن و نماید. می کمک درست، مسیر در

 دهد مین تذکر او به حاکم فراموشیِ هنگامِ در که دهد می قرار ایستناش وزیري او براي

 ».کند مین کمک او به باشد، درست مسیر در و داشته یاد به را حقیقت خود حاکم، اگر و
 شرح

 انتخاب به مدیران سایر و حاکم تشویق« است: گشوده عنوان بدین بابی /نووي

 ».ناشایست مشاوران و نشینان هم ي درباره ها آن به هشدار و شایسته، مشاوران و وزیران

 فرماید: می اهللا که است کرده ذکر آیه این سپس

 ٱ﴿
َ
�ۡ ٓ ۡ ٱ إِ�َّ  َعُدوٌّ  ٍض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءُ ِخ�َّ    ]٦٧: الزخرف[  ﴾٦٧ ُمتَّقِ�َ ل

 دوستان، در آن روز دشمن یکدیگرند، جز پرهیزگاران.

 ٱ﴿
َ
�ۡ ٓ  که صمیمی و نزدیک بسیار دوست معناي به و است »یلخل« جمعِ ،﴾ءُ ِخ�َّ

 گوید: می عرب شاعرِ که چنان است. گرفته را انسان وجود تمام محبتش
 و بذا ُسّمـى اخلليـل خلـيالً    قد ختللَت مسلک الروح مـّ� 

دوست روست که  اي؛ از همین در روح و روان من جاي گرفته و نفوذ کرده«
 ».اند یدهخاص و صمیمی را خلیل نام

 متعال اهللا رو این از .ست یدوست و محبت ي درجه واالترین دوستی، از مرحله این

 خلیل عنوان به نیز را محمد که گونه همان ؛برگزید خود خلیل عنوان به را ابراهیم

 به را دو این جز کسی اهللا که نداریم سراغ و کرد. انتخاب خود خاص دوست و

 باشد. برگزیده خود خلیل عنوان
اهللا. در  اهللا و موسی، کلیم اهللا، محمد حبیب گویند: ابراهیم خلیل برخی از مردم می
نامد، این اشکال وجود دارد که خلیل  می» اهللا حبیب«را  اهللا سخنِ کسی که رسول

باشد. لذا  بودن از حبیب بودن، واالتر است؛ یعنی مقام خلیل از مقام حبیب، باالتر می
، در آن نوعی نقص یا کاستی نسبت »اهللا خلیل«اهللا، بدانیم، نه  ا حبیبر اهللا اگر رسول

ها از چنین مقامی برخوردارند؛ مؤمنان،  وجود دارد. زیرا خیلی اهللا به حق رسول
ها را دوست دارد. اما  نیکوکاران و افراد عادل، همه دوستان خدا هستند و اهللا، آن

هستند. لذا  الصالة والسالم عليهام محمدي اهللا، فقط ابراهیم و  دوست خاص و ویژه
اهللا. ولی  اهللا و موسی، کلیم اهللا، محمد خلیل که بگوییم: ابراهیم خلیل ست ایندرست، 
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 فرموده است: اهللا کنند؛ در صورتی که رسول برخی از مردم بدین نکته توجه نمی
ََذ إِبَْراِهيم َخلِ  اهللاإِنَّ « ََذِ� َخِليًال َكَما اختَّ اهللا مرا به عنوان خلیل و «. یعنی: »يالً اختَّ

طور که ابراهیم را به عنوان خلیل خویش انتخاب  ي خود برگزید؛ همان دوست ویژه
بَا بَْ�ٍر «چنین فرموده است:  هم». کرد

َ
َْذُت أ يِت َالختَّ مَّ

ُ
َولَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخِليًال ِمْن أ

ُة اإلِْسَالمِ  ُخوَّ
ُ
خواستم کسی از امتم را به عنوان دوست  گر میو ا«یعنی:  )1(.»َولَِ�ْن أ

را  برگزینم، ابوبکر -یعنی به عنوان خلیل خویش -ویژه و خاص خود 
ترین شخص، نزد شما  سؤال شد: محبوب اهللا با این حال، از رسول ».گزیدم برمی

 لذا مقامِ خلیل از مقام حبیب، واالتر است. )2(».ابوبکر«کیست؟ فرمود: 
در دنیا با هم دوست صمیمی هستند، اما در آخرت با یکدیگر دشمن ها  خیلی

 فرماید: خواهند بود. اهللا متعال می

 ٱ﴿
َ
�ۡ ٓ ۡ ٱ إِ�َّ  َعُدوٌّ  ٍض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءُ ِخ�َّ   ]  ٦٧: الزخرف[  ﴾٦٧ ُمتَّقِ�َ ل

 دوستان خیلی صمیمی، در آن روز دشمن یکدیگرند، جز پرهیزگاران.

 قیامت در متعال، اهللا .است متعال اهللا خاطر به یکدیگر، با پرهیزگاران وستیِد زیرا

 در را گروه هفت ندارد، وجود دیگري ي سایه این، جز که گاه آن و آفریند می اي سایه

 با اهللا خشنودي خاطر به فقط که  مسلمانی دو جمله: از دهد؛ می جاي خود، ي سایه زیر

 شوند. می جدا یکدیگر از یا آیند می هم گرد اساس، نهمی بر و باشند دوست یکدیگر
 قیامت روز که ست این گر نشان »اعراف« ي سوره 38ي آیه در متعال اهللا ي فرموده

 این در متعال اهللا پرهیزگاران؛ جز بود، خواهند یکدیگر دشمنِ صمیمی، دوستان ي همه

 فرماید: می آیه

ْ دۡ ٱ قَاَل ﴿ َم�ٖ  ِ�ٓ  ُخلُوا
ُ
 ُ�ََّما �َّارِ� ٱ ِ�  �ِس ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  لُِ�مَ�بۡ  ِمن ۡت َخلَ  قَدۡ  أ

ةٞ  َدَخلَۡت  مَّ
ُ
خۡ  لََّعَنۡت  أ

ُ
ۖ أ     ]٣٨: األعراف[  ﴾َتَها

اند، وارد دوزخ هایی که پیش از شما بودهها و انسانهایی از جنفرماید: با امت(اهللا) می
 کنند.ویش را نفرین میشوید. هرگاه گروهی وارد دوزخ شوند، گروه همانند خ

 فرماید: می چنین هم متعال اهللا

 . (مترجم)]3654ي بخاري، کتاب فضائل الصحابۀ، شمارهر.ك: . [532مسلم، ش:  )1(
 .2384)؛ و مسلم، ش: 4358، 3662بخاري، ش: ( )2(
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  إِذۡ ﴿
َ
أ ِينَ ٱ َ�َ�َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱ ِمنَ  تُّبُِعوا ْ ٱ �َّ َبُعوا َّ�  ْ ُوا

َ
َعۡت  َعَذاَب لۡ ٱ َوَرأ  ٱ بِِهمُ  َوَ�َقطَّ

َ
 ﴾َباُب سۡ ۡ�

     ]١٦٦: البقرة[ 
طل) عذاب اهللا را ببینند و گاه که پیشوایان از پیروانشان، اظهار بیزاري کنند و (پیروان با آن

 جا کوتاه گردد).تمام وسایل نجات بریده شود (و دستشان، از همه

 یکدیگر به دنیا در که ست یمحبت نجات، وسایل از منظور گوید: می $عباس ابن

 رود. می میان از و شود می متالشی آخرت، در محبت این اند؛ داشته
سان که گاه دوستان نیک و  آزماید؛ بدین اش را می باید دانست که اهللا متعال بنده

خوانند و از  کند که او را به سوي خیر و نیکی فرا می اي برایش مقدر می شایسته
دارند و در انجام کارهاي نیکی که توانش را ندارد، به او کمک  کارهاي زشت باز می

حالت،  چنین برخی از بندگانش را به صورتی دیگر، یعنی بر عکس این نمایند. هم می
يَنُْظْر «رو در حدیث آمده است:  نماید. از این آزمایش می

ْ
الرَُّجُل ىلَعَ ِديِن َخِليِله، فَل

َحُد�ْم َمْن ُ�َالُِل 
َ
هرکسی، بر دین و آیین دوست خویش است؛ پس هر «: یعنی )1(.»أ

 ».نشینی دارد یک از شما بنگرد که با چه کسی دوستی و هم
وء َكَحاِمِل «: چنین فرموده است هم پیامبر اِلِح وََجِليِس السُّ إِنَّما مثَُل اجلِليس الصَّ

َد ِمنْهُ  ِ
َ

ْن جت
َ
ا أ ْن تَبْتَاَع ِمنُْه َو�ِمَّ

َ
ا أ ْن ُ�ِْذيَك، َو�ِمَّ

َ
ا أ ِك�، فَحاِمُل الِمْسك، إِمَّ

ْ
 الِمْسك َونَافِِخ ال

ا أ ن �ِْرَق ثيابََك و�مَّ
َ
ا أ مثال : «یعنی )2(.»ْن جِتَد ِمنُْه ر�اً ُمنْتِنَةً ر�ًا طيِّبًة. ونَافُخ الكِ� إِمَّ

گر  ي آهن ي کوره شک (عطار) و دمندهي م نشینِ بد، مانند دارنده نشینِ نیک و هم هم
خري یا از  شک میماو بخشد و یا از  شک (عطار)، یا از آن به تو میي م است؛ دارنده

سوزاند یا  گر، یا لباست را می ي آهن ي کوره رسد؛ ولی دمنده بوي خوشی به تو میاو 
 ».رسد بوي بدي از او به تو می

 فرمود: پیامبر است: آمده کرده، ذکر را آن /مؤلف که &عایشه حدیث در

 که دهد می قرار او براي کار درست وزیري بخواهد، را امیري سعادت و خیر اهللا هرگاه«

 حقیقت خود حاکم، اگر و هدد می تذکر او به کند، می فراموش -را حقیقت - امیر وقتی

 5019آلبانی در مشکاة المصابیح، ش: ؛ 927؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 3545صحیح الجامع، ش:  )1(
 ، همین کتاب.371ي  رهاین حدیث را حسن دانسته است. ر.ك: حدیث شما

 ]367ي  . [ر.ك: حدیث شماره2628)؛ و صحیح مسلم، ش: 5534، 2104صحیح بخاري، ش: ( )2(

                                           



 19  ستهیو مشاوران شا رانیبه انتخاب وز رانیمد ریحاکم و سا قیباب: تشو 

 جز اهللا که گاه آن و نماید. می کمک درست، مسیر در او به وزیرش باشد، داشته یاد به را

 هنگامِ در که دهد می قرار ناشایست وزیري او براي بخواهد، (حاکم) امیر براي را این

 مسیر در و داشته یاد به را حقیقت خود حاکم، اگر و دهد نمی تذکر او به حاکم فراموشیِ

 ».کند نمی کمک او به باشد، درست
 را اي خلیفه هیچ و نکرد مبعوث پیامبري هیچ اهللا،« است: فرموده چنین هم پیامبر

 را او یکی، که داد قرار یک هر براي (مشاور) نشین هم دو که این مگر نرساند، خالفت به

 بد کار به  را او یگري،د و کرد می تشویقش شایسته عمل به و داد می فرمان نیک کار به

 - را او اهللا، که ست یکس معصوم، و نمود. می تشویقش ناشایست کار به و خواند می فرا
 ».کند حفظ -معصیت و گناه از

 از برخی ایم. دیده را آن خود، بسا چه و شده ثابت تجربه به که ست يچیز این،

 که دارند نابابی شاورانم اما هستند، خوبی هاي آدم خود ذات در فرمانراویان و حکام

 و نیک نظرشان در را زشت کارهاي و دارند می باز نیک کارهاي انجام از را ایشان
 خوب خود، ذات در فرمانروایان و حکام از برخی عکس، بر و دهند. می اننش شایسته

 رهنمون نیکی و خیر سوي به را ها آن که دارند اي شایسته و نیک مشاوران اما نیستند؛

 کنند. می ایجاد مردم و حاکم میان در اي جانبه دو دوستی و محبت سان بدین و دشون می
 پس است، گونه این فرمانروایان، و حکام بر مشاوران و دوستان تأثیر که حال

 اگر داریم؛ معاشرت و دوستی کسانی چه با بنگریم و کنیم بررسی را خود وضعیت

 نیک کارهاي انجام در شوند، یم رهنمون نیکی و خیر سوي به را ما دوستانمان

 آموزند، می ما به اي نکته و دهند می تذکر ما به فراموشی، هنگام به کنند، می تشویقمان

 و موفقیت به دوستانمان که بینیم می اگر اما کنیم. حفظ را ها آن با خود دوستی باید پس
 مهم یشانبرا مسایلی چنین و دهند نمی اهمیت شکستمان و نابودي یا ما رستگاريِ

 که دارد وجود دلیلی چه کنند، می فراهم را ما بدبختی و شکست اسباب حتی یا نیست

 چنین راستی به که نماییم دوري ها آن از باید بلکه باشیم؛ داشته رابطه آنان با چنان هم

 از که طور همان بلکه نشویم؛ نزدیک افرادي چنین به هرگز هستند. کُشنده سم دوستانی،

 و حرکت بی سنگ، مانند موفق، آدمِ نماییم. فرار نیز ها این از کنیم، می فرار هدرند شیرِ
 را سویش آن توان می که است آالیش بی و صاف شیشه مانند بلکه نیست؛ احساس بی

 بیند می اش زندگی محیط وراي از را ضررش و نفع و است زیرك ،موفق آدمِ یعنی دید؛
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 از و است سودمند و مفید برایش که آورد می وير چیزي به رو این از کند. می درك و

 کند. می دوري دارد، زیان برایش که چیزي
*** 



هاي  باب: نهی از واگذاري ریاست، قضاوت و دیگر پست -83
کسانی که خود، خواهان چنین اداري و قضایی به 

 ی هستندیها مسؤولیت

شعريِّ  -٦٨٥
َ
،  قال: دَخلُت ىلَعَ انلَّيِبِّ  عن أيب موىس األ أنَا َورَُجالِن ِمْن بَِ� َ��ِّ

َك  اهللافقال أَحُدُهَما: يا رسوَل 
َّ
رنَا ىلَع بعِض َما وال ، وقال اآلَخُر ِمْثَل ذلَك، فقال: اهللاأمِّ

 أو أَحًدا َحَرص عليه اهللاإنَّا و«
َ

هل
َ
 هَذا الَعَمَل أحًدا َسأ

ِّ
 )1([متفق علیه] ».ال نَُو�

 رفتم؛ پیامبر نزد پسرعموهایم از تا دو با گوید: می اشعري ابوموسی ترجمه:

 اهللا که را چه آن از بخشی مسؤولیت خدا! رسول اي کرد: عرض پسرعموهایم از یکی
 پیامبر گفت. را همین نیز دیگري و بسپار. ما به است، داده قرار آن سرپرست را شما

 درخواست را آن دشخو که کسی به را سرپرستی و ریاست ما سوگند، اهللا به« فرمود:

 ».کنیم نمی واگذار باشد، آن مشتاقِ که کسی به یا کند
 شرح

 و قضاوت ریاست، واگذاري از نهی« است: گشوده عنوان بدین بابی /مؤلف
 هایی مسؤولیت چنین خواهان خود، که کسانی به قضایی و اداري هاي پست دیگر

 »هستند.
 سمره بن عبدالرحمن به پیامبر که گذشت مضمون بدین حدیثی تر پیش

 اگر زیرا نباش؛ (ریاست) امارت خواستارِ گاه هیچ سمره! بن عبدالرحمن اي« فرمود:

 به اگر و شوي می یاري اهللا سوي از امارت مسیر در برسی، امارت به درخواست بدون

 محروم اهللا یاريِ و کمک از (و مانی می تنها آن با برسی، امارت به خود درخواست

 .»گردي) می
 درخواست او از کسی اگر که کند توجه نکته بدین باید امر ولی یا  حاکم چنین هم

 او به را حکومتی نهاد یک ریاست یا کند تعیین منطقه یک امیر عنوان به را وي که کرد

 را مسؤولیتی چنین شایستگی متقاضی، اگرچه نپذیرد؛ را درخواستش نماید، واگذار

 نفري دو به پیامبر است: آمده ابوموسی حدیث در هک گونه همان زیرا باشد. داشته

 .1733؛ و صحیح مسلم، ش: 7149صحیح بخاري، ش:  )1(
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 به را سرپرستی و ریاست ما سوگند، اهللا به« فرمود: بودند، مسؤولیتی چنین خواهان که

 ».کنیم نمی واگذار باشد، آن مشتاقِ که کسی به یا کند درخواست را آن خودش که کسی

 یا شخصی منافع ایی،تقاض چنین از کننده درخواست هدف شاید که ست این دلیلش،

 چنین هم مردم. نیازهاي و مشکالت به رسیدگی و عمومی منافع نه باشد، قدرت کسب

 منطقه  فالن دادستانِ یا قاضی عنوان به را او که بخواهد دادگستري وزیر از کسی، اگر

 درخواست البته دهند. نمی او به مسؤولیتی چنین و شود می رد تقاضایش کند، منصوب

 و گنجد نمی حدیث این در مشابهش، موارد و دیگر ي منطقه به منطقه یک از انتقال
 کرده دریافت را مسؤولیت این تر پیش انتقال، متقاضیِ زیرا شود. نمی حکم این مشمول

 موجود، شواهد و دالیل بر بنا اگر اما است. دیگر اي منطقه به انتقال خواهان فقط اینک و

 باشد، می منطقه آن مردم بر جویی سیطره نتقال،ا درخواست از هدفش که شود روشن

 پرسش این شاید دارند. بستگی ها نیت به اعمال چراکه گردد. نمی پذیرفته درخواستش

 سرپرست را او که خواست مصر پادشاه از یوسف چرا پس که شود مطرح

 فرماید: می اهللا که گونه همان بگرداند؟ نسرزمی آن هاي خزانه

ٰ  ِ� َعلۡ جۡ ٱ قَاَل ﴿  َ�َ  ٓ  ٱ �ِنِ َخَزا
َ
    ]٥٤: يوسف[  ﴾٥٥ َعلِيمٞ  َحفِيٌظ  إِّ�ِ  ِض� �ۡ�

راستی که من نگهبان و  هاي این سرزمین قرار بده؛ به (یوسف) گفت: مرا سرپرست خزانه
 دار) آگاهی هستم. (خزانه

 داریم: پاسخ دو پرسش این براي
 گذشته، هاي امت شرعیِ احکام از حکمی یا شریعت که صورتی در نخست:

یشر حکم و است اعتبار بی باشد، ما شریعت مخالفبر بنا دارد؛ اعتبار خودمان عت 

 در البته است؛ معتبر نیز ما براي گذشته هاي امت یشرع احکام« که: ها اصولی ي قاعده

 شریعت حکم مورد این در اما ».باشد نشده حکم آن خالف به ما شریعت در که صورتی

 و ریاست ما« است: فرموده اهللا رسول زیرا است؛ یوسف عتشری خالف بر ما
 باشد، آن مشتاقِ که کسی به یا کند درخواست را آن خودش که کسی به را سرپرستی

 ».کنیم نمی واگذار
 اموال به نسبت که دید می و بود عمومی اموال شدن تباه شاهد یوسف دوم:

 مطرح را درخواست این مردم، اتنج براي لذا شود؛ می خیانت حتی و کوتاهی عمومی

 از ناشی مشکالت کردن برطرف هایی، درخواست چنین از هدف اگر بنابراین، کرد.



 23  آنندکه خود، خواهان  یبه کسان استیر ياز واگذار یباب: نه 

 هایی مسؤولیت چنین تقاضاي باشد، فعلی مسؤالن نامناسب کرد عمل یا سوءمدیریت

 زیرا نباشد. مسؤولیتی چنین ي شایسته دیگر کسی که صورتی در البته ندارد؛ ایرادي

 و دهید. قرار ام طایفه و قوم نماز پیش مرا گفت: اهللا رسول به العاص ابی بن عثمان
 ولی لذا ».هستی ایشان نماز) (پیش امام تو،« یعنی: )1(.»إماُمهم أنَت « فرمود: اهللا رسول

 درخواست که است داشته آن بر را شخص این عاملی چه که بنگرد و کند دقت امر،

 کند. حکم دید، مصلحت چه هر گاه آن و د؛نمای مطرح قضایی یا اداري پست
*** 

این حدیث را  1492ل، ش: در إرواء الغلی /؛ آلبانی531؛ و أبو داود، ش: 672سنن النسائی، ش:  )1(
 صحیح دانسته است.

                                           



 ادب :کتاب -1

باب: حیا و فضیلت آن، و تشویق به آراسته شدن به شرم و  -84
 آزرم

نَّ رسوَل  اهللاعن ابِْن ُ�َمَر ريض  -٦٨٦
َ
نَْصارِ َوُهَو  اهللاعنهما أ

َ
َمرَّ ىلَعَ رَُجٍل ِمَن األ

َخاهُ يف احَلَياءِ، َ�َقاَل رُسوُل 
َ
َياَء ِمَن اِإليمانِ : «اهللا يَِعُظ أ  )1([متفقٌ علیه] ».َدْعُه فإِنَّ احلْ

 برادرش که گذشت انصار از یکی کنارِ از اهللا رسول گوید: می $عمر ابن ترجمه:

 -کن. کم خود، حیاي و شرم از گفت: می و - داد می پند حیا و شرم ي درباره را
 ».است ایمان از بخشی حیا، زیرا بگذار؛ خود حالِ به را او« رمود:ف اهللا رسول

ُء ال : «اهللاعنهما قال: قال رسول  اهللاوعن ِعْمراَن بِن ُحَصْ�ٍ ريض  -٦٨٧
َ
يا

ْ
احل

 خِبَْ�ٍ 
َّ
يِت إال

ْ
 )2([متفق علیه] ».يَأ

هُ «و� رواية ملسلم: 
ُّ
ال: » احَلياُء َخْ�ٌ لُك

َ
ُه َخْ�ٌ «أْو ق

ُّ
 ».احَلَياُء لُك

 و خیر جز اي نتیجه حیا« فرمود: اهللا رسول گوید: می $حصین بن عمران ترجمه:
 ».آورد نمی ارمغان به خوبی
 ».ست ینیک و خیر سراسر حیا، و شرم« است: آمده مسلم روایت در و

 شرح
 است: کرده باب را موضوع این آن، ذیل و گشوده »ادب« نام به بخشی /مؤلف

 ».آزرم و شرم به تشویق و آن، فضیلت و حیا«
 انواع و کند؛ می عمل آن اساس بر انسان که گویند می اخالقی یا شمن به ادب:

 دارد: فراوانی

 .36؛ و صحیح مسلم، ش: 24صحیح بخاري، ش:  )1(
 .37؛ و صحیح مسلم، ش: 6117صحیح بخاري، ش:  )2(

                                           



 25  به آراسته شدن به شرم و آزرم قیآن، و تشو لتیو فض ایباب: ح

 ادب، لذا آن. امثال و رویی گشاده صدر، شرح دل، پاکیِ شجاعت، بخشندگی،

 ویژگی که حیا مانند شود؛ می آراسته آن به انسان، که نیکی اخالق از است عبارت

 .ست اي هپسندید
 و پسندیده و نیک کارهاي انجام به را انسان که ست یدرون ویژگی یک حیا، و شرم

 بر که کارهایی انجام از باحیا آدمِ لذا سازد؛ می وادار ناپسند و زشت کارهاي از دوري

 نزد شود، حرامی عمل مرتکبِ اگر و کند می شرم مردم از ،ست یمردانگ و کمال خالف

 و نماید می حیا متعال اهللا از ب،واج عملِ ترك خاطر به چنین هم گردد؛ می شرمنده اهللا
 کشد. می خجالت مردم، از کند، ترك را اي پسندیده کارِ چون

 از یکی کنارِ از اهللا رسول گوید: می $عمر ابن که چنان است؛ ایمان از بخشی حیا،

 حیا،« فرمود: اهللا رسول داد. می پند حیا و شرم ي درباره را برادرش که گذشت انصار

 ».است ایمان از بخشی
ایمان، هفتاد و اندي بخش دارد که «در حدیثی دیگر فرموده است:  اهللا رسول

ترین بخشِ ایمان، برداشتن خار و  باشد و پایین می "إالاهللا ال�"برترینش، گفتن 
اي) از سرِ راه است و شرم و حیا، بخشی از ایمان  خاشاك (و هر چیز آزاردهنده

 )1(».رود شمار می به
رود؛ نه  ه انسان باحیا، سر به راه است و راه درست و مستقیم را میبینیم ک می

زند که سزاوار  مردگی می رود که سرزنش شود و نه خود را موش سبک راه می
زند  گوید، مؤدبانه حرف می نکوهش گردد؛ بلکه وقار و متانت دارد و وقتی سخن می

 گوید. اي می و در حد توانش سخنان سنجیده و پسندیده
که در حدیث صحیح  دهد؛ چنان حیا، هر کاري که بخواهد، انجام می ما آدمِ بیا

يْحِ فَاْصنَْع َما ِشئَْت «آمده است: 
: إَِذا لَْم �َْستَ

َ
و�

ُ
ِة األ ْدرََك انلَّاُس ِمْن الَكِم انلُّبُوَّ

َ
ا أ  )2(؛»إِنَّ ِممَّ

که: اگر حیا  ست ایناند،  از سخنانی که مردم از پیامبران گذشته گرفته یکی«یعنی: 
 ».نداري، هر چه خواهی کن

 .127ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
 .6120، 3484بخاري، ش:  )2(
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تري داشت؛ اما از بیان حق و  از دوشیزگان زیرِ چادر، شرم و حیاي بیش پیامبر
نمود. البته  که از کسی پروا کند، حق را آشکارا بیان می آن کرد و بی حقیقت، شرم نمی

ا به شرم و حیا شد، از همه باحیاتر بود. لذا سعی کنیم خود ر جا که حق ضایع نمی آن
 هاي اخالقی بیاراییم. و دیگر ارزش

*** 

اإليَماُن بِْضٌع وسْبُعوَن، أْو بِْضٌع «قال:  اهللاأنَّ رسوَل  عن أيب ُهر�رةَ  -٦٨٨
 
َّ
ها قْوُل ال � إال

ُ
َضل

ْ
ف
َ
أ
َ
ِر�ِق، واحلياُء اهللاَوِستُّوَن ُشْعبًة، ف َذى عَن الطَّ

َ
، وَأْدنَاها إَماطُة األ

 )1([متفق علیه] ».َن اإليَمانِ ُشْعَبٌة مِ 
ایمان، هفتاد و اندي یا شصت «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

ترین بخشِ ایمان،  باشد و پایین می »إالاهللا ال�«و اندي بخش دارد که برترینش، گفتن 
اي) از سرِ راه است و شرم و حیا،  برداشتن خار و خاشاك (و هر چیز آزاردهنده

 ».رود شمار می بخشی از ایمان به
 شرح

 گوید: می حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره /مؤلف
ي شک کرده اور». ایمان، هفتاد و اندي یا شصت و اندي بخش دارد«فرمود:  پیامبر

برترین بخش «هفتاد و اندي فرمود یا شصت و اندي؟ فرمود:  است که آیا پیامبر
ترین بخشِ آن، برداشتن خار و خاشاك (و  باشد و پایین می »إالاهللا ال�«ایمان، گفتن 

». رود شمار می اي) از سرِ راه است و شرم و حیا، بخشی از ایمان به هر چیز آزاردهنده
 آخرین بخش حدیث، شاهد موضوع است.

هاي فراوانی دارد؛ هفتاد و  در این حدیث بیان فرموده که ایمان، بخش پیامبر
ها را بیان  ي این بخش همه اهللا یا شصت و چند بخش. البته رسولچند بخش 

ها تالش کند و نصوص و متون کتاب و سنت  نفرمود تا انسان، خود براي شناخت آن
هاي گوناگون ایمان، مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و به  را براي شناسایی بخش

ذکر شد.  127ي  شماره تر به . [این حدیث پیش9؛ و صحیح بخاري، ش: 35صحیح مسلم، ش:  )1(
 (مترجم)]
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ر قرآن و سنت وجود دارد هایش از کتاب و سنت عمل نماید. موارد زیادي د آموخته
هاي  که انسان ست ایناند؛ حکمتش  که اهللا و پیامبرش به صورت مبهم ذکر کرده

 عالقه، جدا شوند. مند از افراد بی مشتاق و عالقه
ي اخیر رمضان یا در هفت شبِ پایانی این ماه  شب قدر در دههبه عنوان مثال: 
باشد تا مردم با اشتیاق  م شب میطور دقیق مشخص نیست که کدا مبارك است؛ اما به

ها را در عمل و عبادت سپري کنند. زیرا اگر  ي شب تري به امید این شب، همه بیش
ها غافل  کردند و از سایر شب شب قدر مشخص بود، مردم همان شب را عبادت می

ِ�يَها َساَعٌة ال «گونه است:  ساعت پذیرش دعا در روز جمعه نیز همین شدند. می
در روز «یعنی:  )1(.»، إِال أْ�َطاُه إيّاهُ َشيْئًاَها َ�بٌْد ُمْسِلٌم وَُهَو قَائٌِم يَُص�ِّ �َْسأُل اَهللا يُوافِقُ 

لحظه نماز بخواند و دعا کند، آن ي مسلمان در  جمعه ساعتی وجود دارد که اگر بنده
اعت یا البته این س». سازد اش را برآورده می پذیرد و خواسته اهللا متعال دعایش را می

این لحظه نیز مبهم و نامشخص است تا مردم براي یافتن آن، تالش نمایند و لحظات 
که در هر شب نیز  و بخش زیادي از این روز را در نماز و دعا سپري نمایند. چنان

اي براي اجابت دعا وجود دارد و هرکس در آن لحظه دعا کند، دعایش  چنین لحظه
 شود. پذیرفته می
 َواِحًدا، َمْن «فرموده است: ن چنی هم پیامبر

َّ
ِ �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� اْسًما ِمائًَة إِال إِنَّ ِ�َّ

َنَّةَ 
ْ
ْحَصاَها َدَخَل اجل

َ
تر از صد. هر کس  نود و نه اسم دارد؛ یعنی یکی کم اهللا«یعنی:  )2(.»أ

و این نود و نه اسم را ذکر نکرد تا براي  ».شود ها را برشمارد، وارد بهشت می آن
ها در متون کتاب و سنت تالش کنیم و از این فضیلت بزرگ برخوردار  شناخت آن

 شویم. البته روایتی که در آن، نود و نه اسم، ذکر شده، ضعیف است؛ لذا حجت نیست.
، و »ایمان، هفتاد و اندي یا شصت و اندي بخش دارد«فرمود:  اهللا که رسول این

ها در  که ما براي شناخت این بخش ست نایهاي مختلف آن را ذکر نکرد، براي  بخش
ها عمل کنیم. این، از فرزانگی و  کتاب و سنت به بررسی بپردازیم و سپس به آن

 به پیامبرش عنایت فرمود. که اهللا ست یحکمت

 ).852، 757و مسلم، ش: ( )؛5295، 935بخاري، ش: ( )1(
 .2677)؛ و مسلم، ش: 7392، 2736بخاري، ش: ( )2(
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 "إالاهللا الإله"برترینش، گفتن «هاي ایمان فرموده است:  ي بخش درباره پیامبر
ي مخلوقات را بسنجند، باز هم این  ین و همهاگر هفت آسمان و هفت زم». باشد می

ي  ترین کلمه، یعنی کلمه یابد؛ زیرا بزرگ ها برتري می ي آن ي بزرگ بر همه کلمه
شود و اگر از گفتن آن امتناع ورزد،  توحید است که انسان با گفتن آن، مسلمان می

رو واالترین  ز اینا حد فاصل میان کفر و ایمان است. "إالاهللا الإله"گردد. پس  کافر می
یعنی معبود برحق و راستینی جز  "إالاهللا الإله" آید. شمار می و برترین بخش ایمان به

شوند، باطلند  همتا پرستش می ي معبودانی که جز اهللا یکتا و بی اهللا وجود ندارد و همه
 فرماید: گونه که می حق است؛ همان و اهللا، یگانه معبود بر حق است. لذا اهللا

﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ نَّ  قُّ �َۡ ٱ ُهوَ  �َّ

َ
نَّ  ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ ُهوَ  ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  َما َوأ

َ
َ ٱ َوأ  ُهوَ  �َّ

 ]  ٦٢:  احلج[  ﴾٦٢ َكبِ�ُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ
باشد و  خوانند، باطل می گمان آنچه جز او می زیرا اهللا، (پروردگار) برحق و راستین است و بی

 بزرگ است.راستی اهللا، واالي  به

که معبود راستینی جز اهللا وجود  ایمان به این توحید بزرگ، یعنی ایمان به این
شود که: خالقی جز اهللا، رازقی جز اهللا، و مدبري جز  ندارد، شاملِ این اعتقاد نیز می

 کس جز اهللا، مالک نفع و ضرر نیست. اهللا وجود ندارد و هیچ
گیرد؛ لذا  و صفات االهی را نیز در برمیایمان به توحید بزرگ، ایمان به اسماء 

 ي عبادت و پرستش است و کسی جز خالق شود که شایسته تنها کسی پرستش می
برترین بخش ایمان است و  "إالاهللا ال�"رو  ي عبادت و پرستش نیست. ازاین شایسته

ي بهشتیان قرار  ي بزرگ باشد، در جرگه کسی که فرجامش، با گفتن این کلمه
نيا ال � إال اهللا َدَخَل الَك َمن اكن آِخُر «د. زیرا در حدیث آمده است: گیر می ِمِه ِمن ادلُّ

باشد، وارد بهشت  "إالاهللا ال�"هرکس، آخرین سخنش در دنیا «یعنی:  )1(.»اجلَنَّةَ 
ي بزرگ قرار  ي ما را با گفتن این کلمه خواهیم که خاتمه از اهللا متعال می». شود می

 او، بر هر کاري توانست. یقین دهد؛ به

 .نقل از معاذ ) به247، 5/233)؛ احمد در مسندش (3116صحیح است؛ روایت: ابوداود ( )1(
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اي) از  ترین بخشِ ایمان، برداشتن خار و خاشاك (و هر چیز آزاردهنده و پایین«
ي  یابیم که دامنه و درمی بریم مان پی میي ای لذا به گستردگی دامنه». سرِ راه است

 گیرد. برمی ي کارهاي نیک و شایسته را در ایمان، همه
نوعی سر به زیر شرم و حیا،  ».رود شمار می و شرم و حیا، بخشی از ایمان به«

کند و  پسندند، شرمنده می که انسان را از انجامِ کارهایی که مردم نمی ست یبودنِ درون
ت: شرم از خدا، و شرم از خلق خدا؛ شرم از خدا، بنده را بر آن بر دو گونه اس

ي  اید. نتیجهاطاعت کند و از معصیت و نافرمانیِ او دوري نم دارد که از اهللا می
؛ یعنی کسی که از خلق خدا شرم کند، ست یمنشی و مردانگ شرم از خلق خدا، بزرگ

دهد که از نظرِ مردم، نیک و پسندیده است و از انجامِ کارهایی که  کارهایی انجام می
نماید. هر دو نوع شرم و حیا، جزو ایمان است. از  دانند، دوري می مردم، بد می

ْن تُْؤِمن بِ «مان سؤال شد که چیست؟ فرمود: ي ای درباره پیامبر
َ
ومالئَِ�ِته وُ�تُِبِه  اهللاأ

َقَدِر َخْ�ِهِ ورَشِّه
ْ
وِم اآلِخر، وتُؤِمَن بال

ْ
که به اهللا، و  ست اینایمان، «فرمود:  )1(.»ورُُسِله وايل

هایش، و پیامبرانش و روز قیامت (آخرت) و نیز به تقدیر خیر و  فرشتگانش، و کتاب
یجه بندي این دو حدیث، بدین نت از جمع ».سوي اهللا، ایمان و باور داشته باشیشر از 

سنت و جماعت، معتقدند، ایمان شامل عقیده، گفتار و  گونه که اهل رسیم که همان می
و نیز  -عقیده و کردار قلبی -شود؛ به عبارت دیگر، ایمان یعنی عمل قلبی  کردار می

اقرار به زبان است؛ و  ،"إالاهللا الإله"جوارح. گفتنِ اقرار به زبان و عمل با اندام و 
اي) از سرِ راه، عمل با اندام و جوارح  برداشتن خار و خاشاك (و هر چیز آزاردهنده

هاي االهی، اعتقاد  و ایمان به فرشتگان و کتاب ست یباشد و شرم و حیا، عملی قلب می
ایمان شاملِ چهار بخش  گونه که اهل سنت و جماعت معتقدند پس همان». ست یقلب
که دالیل  شود: اعتقاد قلب، عمل قلب، اقرار به زبان و عمل با اندام و جوارح. چنان می

 باره وجود دارد. فراوانی از کتاب و سنت در این
اي از سرِ  در این حدیث به فضیلت برداشتن خار و خاشاك و هر چیزِ آزاردهنده

شی از ایمان است. پس به انجامِ چنین راه تصریح شده است؛ زیرا چنین عملی، بخ
عملی اهمیت دهید تا بر ایمانتان افزوده شود و به کمالِ ایمان دست یابید. هرگاه در 

 . (مترجم)]61ي  . [ر.ك: حدیث شماره8صحیح مسلم، ش:  )1(
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بینید، آن را بردارید؛ زیرا چنین  روید و سنگ، شیشه، چوب، میخ و خاري می مسیر می
هر طریقی عملی جزو ایمان است. اما اگر ماشین را وسط خیابان متوقف کنید یا به 

اید و این، در ایمانِ  اي سرِ مردم گذاشته سد معبر نمایید، در حقیقت چیزِ آزاردهنده
طور که برداشتن اشیاي آزاردهنده از سرِ راه،  . زیرا همانکند انسان، خلل ایجاد می

معصیت ي در مسیر مردم،  عبادت و بخشی از ایمان است، گذاشتنِ هر چیزِ آزاردهنده
ي ما  باشد. پس بر همه ي نقص ایمان می که مایه ست یهاي ایمان و مخالف ارزش

 دل باشیم و چنین مسایلی را درك کنیم و به آن اهمیت دهیم. واجب است که زنده
کنند؛ اما هیچ  که شد، پارك می اماشینِ خود را هر جبرخی از مردم بدون توجه 

کند.  روها را مختل میدهند که این کار، رفت و آمد مردم یا سایر خود اهمیت نمی
کند  دل است و چنین مسایلی را درك می این، ویژگی مؤمن نیست؛ بلکه مؤمن، زنده

پسندد که براي خود   دهد؛ لذا براي مردم همان چیزي را می و به آن اهمیت می
پسندد. پس چرا و چگونه برخی از مردم، ماشین خود را هر طور یا هرجا که شد،  می

در خیابانِ حتی ماشین خود را  بندند؟! یرِ رفت و آمد دیگران را میو مس کنند پارك می
وقتی مردم از مسجد لذا هم روز جمعه!  گذارند؛ آن جلوي درب مسجد میعرض  کم

 راه، بسته یا تنگ است.آیند،  بیرون می
لذا به برداشتنِ چیزهاي آزاردهنده از مسیر رفت و آمد مردم، اهمیت دهید و اگر 

ن آن براي شما وجود داشت، مثالً سنگ بزرگی بود یا امثال آن، با امکان برداشت
. این، یعنی گیري کنید د و موضوع را پییربط مثلِ شهرداري تماس بگیر هاي ذي ارگان

همکاري با یکدیگر در مسیر تقوا و پرهیزگاري. شرم و حیا، بخشی از ایمان است و 
شرمانه انجام  گوید یا کارهاي بی نمیشرمانه  نزد مردم سخنان بیکسی که حیا دارد، 

 .دهد؛ بلکه سنگین، متین و باوقار است نمی
*** 
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َعْذَراءِ يف  اهللاقال: اكَن رسوُل  وعن أيب سعيد اخلُْدرِيِّ  -٦٨٩
ْ
َشدَّ َحَياًء ِمَن ال

َ
أ

َناهُ يف وَْجِهِه.
ْ
إَذا رأى َشيًْئا يَْ�َرُهُه َعَر�

َ
 )1([متفقٌ علیه] ِخْدرَِها، ف

نشین شرم و  از دوشیزگان پرده اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري رجمه:ت
اش  دید که دوست نداشت، از تغییر چهره تري داشت و وقتی چیزي می حیاي بیش
 گفت.) شدیم. (اما به سبب شرم، چیزي نمی متوجه می

 
يِح ، َوَ�ْمنَُع ِمَن اتلَّْقِصِ� يف َحقِّ [قَاَل العلماُء: َحِقيَقُة احلَيَاِء ُخلٌُق َ�بَْعُث ىلَعَ تَْرِك الَقبِ 

ُنَيِْد رمَِحَُه اُهللا، قَاَل : احلَيَاُء: ُرؤَ�ُة اآلالِء 
ْ
يب القاسم اجل

َ
. َوَرَو�ْنَا َ�ْن أ  -أْي انلَِّعِم  -ِذي احلَقِّ

ُ بَيْنَُهَما َحالٌَة �َُس�َّ َحيَاًء.]
َّ

 وُرْؤَ�ُة اتلَّْقِصِ�، َ�يَتََودل
که انسان را به ترك  ست یاند: حیا در حقیقت، خوي و سرشت ا گفتهعلم ترجمه:[

دارد. از ابوالقاسم،  صاحبان حقوق باز می انگیزد و از کوتاهی در اداي حقِّ اعمال زشت برمی
هاي  وتاهیي ک ها و مشاهده ایم که گفته است: حیا، دیدنِ نعمت روایت کرده /جنید

 شود.] آید که شرم و حیا نامیده می پدید مین دو، حالتی خویشتن است و در میان آ
 شرح

در باب شرم و حیا و فضیلت آن، سخنی بدین مضمون از ابوسعید  /نووي
نشین شرم و  از دوشیزگان پرده اهللا رسول«نقل کرده که فرموده است:  خدري

نشینی که ازدواج نکرده است،  دخترِ زیرِ چادر یا زنِ پرده». تتري داش حیاي بیش
از سایر زنان، شرم و حیا دارد؛ زیرا با مردان ارتباط و معاشرت نداشته و شرم و بیش 

تري  از دخترانِ زیرِ چادر نیز شرم و حیاي بیش اهللا حیایش نریخته است؛ اما رسول
آمد، از روي شرم و حیا چیزي  دید که خوشَش نمی داشت. اما وقتی چیزي می

 ه از آن، خوشَش نیامده است.شد ک اش مشّخص می گفت؛ اما از چهره نمی
سري  شرمی و سبک بیگونه باشد؛ یعنی شرم و حیا داشته باشد،  مؤمن نیز باید این

اش شود یا انگشت نقد و  نکند و عملی انجام ندهد که باعث خجالت و شرمندگی
گیريِ دیگران را به سوي خود دراز کند؛ البته این بدین معنا نیست که  انتقاد یا خرده

شود؛  ي ببیند، متأثر می کننده ي ناراحت احساس و عاطفه ندارد؛ بلکه اگر مسألهمؤمن، 
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احساس نیست. متأثر شدن، خوب است؛ اما  زیرا شعور و احساس دارد و کودن و بی
 اي از ما سر نزند. شرمانه قدر شرم و حیا داشته باشیم که واکنشِ بی باید آن

هایی شود که دانستنِ آن  ز پرسیدن سؤالناگفته نماند که شرم و حیا، نباید مانع ا
ي ناتوانی  هاي دینی، حیا نیست؛ بلکه نشانه واجب است؛ خودداري از پرسیدنِ سؤال

 کند. و ضعف است. زیرا اهللا متعال از بیان حق و حقیقت، شرم نمی
زنان انصار، چه زنان خوبی هستند؛ شرم و حیا «گوید:  می &المؤمنین عایشه ام

گاه یک زن نزد  ،به همین خاطر )1(».دارد فقه و پژوهش در دین باز نمیها را از ت آن
کشند. لذا انسان  پرسید که مردان از ذکر آن، خجالت می آمد و سؤالی می می پیامبر

 بپرسد و خجالت نکشد. دینشي  باید درباره
 کاب زنا، اقرار کرد. او اعترافآمد و به ارت نزد پیامبر که ماعز بن مالک چنان
از او روي گرداند. دوباره اعتراف کرد؛  ام. اما پیامبر گفت: مرتکب زنا شده نمود و 

به امید  از او روي گرداند. باري دیگر آمد و اعتراف نمود. پیامبر باز هم پیامبر
اش را بپذیرد، از او  ببرد و اهللا متعال نیز توبه اش را به درگاه خداوند که توبه این

 ي چهارم نزد پیامبر داد. و چون مرتبه به اعترافش ترتیب اثر نمی و گرداند روي می
گفت: » اي؟ آیا دیوانه شده«آمد، ایشان به بررسی موضوع پرداخت و از او پرسید: 

یعنی انسان پاسخ داد: بله؛ » دانی زنا چیست؟ آیا می«فرمود: ». خدا! خیر، اي رسول«
د، با زنی بیگانه که حرام است، ده را که با همسرش انجام میهمان عمل جایزي 

 یعنی» أَِنْكتَـَها؟«بدون کنایه و با صراحت تمام از او پرسید:  اهللا انجام دهد. رسول
از او بستري و امثال آن تعبیر کند،  که از این عمل به جماع و هم آن یا بیبدون کنایه 

 اهللا سولاقرار نمود و گفت: بله. ر پرسید که آیا دخول انجام شده است؟ ماعز
ُمْكُحلَِة َوالرَِّشاُء يِف «پرسید: 

ْ
ِمْروَُد يِف ال

ْ
َحىتَّ اَغَب َذاَك ِمنْك يِف َذلَِك ِمنَْها َكَما يَِغيُب ال

ِرْئِ 
ْ

اي که آلت تناسلیِ تو در آلت تناسلیِ او فرو رفت؛ مانند  گونه آیا به«یعنی: )2(»؟ابل
پاسخ داد:  »شود؟ دلو که وارد چاه میرود و طنابِ  دان فرو می میلِ سرمه که در سرمه

 بله.

 .332مسلم، ش:  )1(
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 33  به آراسته شدن به شرم و آزرم قیآن، و تشو لتیو فض ایباب: ح

آور است، اما در چنین مواردي که  مچنین سخنانی گرچه در اصلِ خود شر
نزد  &سلیم که ام چنان هدف، روشن شدن حقیقت است، نباید از گفتنِ آن شرم کرد.

کند؛ اگر  خدا! اهللا متعال از بیان حق شرم نمی آمد و عرض کرد: اي رسول پیامبر
َماءَ إَِذا َ�َعم «فرمود: تالم شود، آیا غسل بر او واجب است؟ احزنی 

ْ
ِت ال

َ
یعنی:  )1(.»َرأ

کشد؛  گاه مرد نیز از طرحِ چنین پرسشی خجالت می». بله؛ هنگامی که آب ببیند«
اش را بداند،  خواست حکم شرعی که می &سلیم ویژه اگر در میانِ جمع باشد. اما ام به

 و حیا او را از پژوهش و تفقه در دین باز نداشت. این سؤال را پرسید و شرم
ي مسایل شرعی باز دارد، شرم و  لذا شرم و حیایی که انسان را از پرسیدن درباره

حیا نیست؛ بلکه ترس و ناتوانی، و از سوي شیطان است. پس بدون خجالت و 
رابطه با  البته ناگفته پیداست که شرم و حیا در شرمندگی مسایل دینی خود را بپرسید.

ْدرََك انلَّاُس ِمْن الَكِم «حیایی بهتر است:  شرمی و بی مسایل غیرواجب، از بی
َ
ا أ ِإنَّ ِممَّ

يْحِ فَاْصنَْع َما ِشئَْت 
: إَِذا لَْم �َْستَ

َ
و�

ُ
ِة األ یکی از سخنانی که مردم از «یعنی:  )2(.»انلُّبُوَّ

 ».هر چه خواهی کنکه: اگر حیا نداري،  ست ایناند،  پیامبران گذشته گرفته
برخی از مردم به جایی رسیده که در کوچه و خیابان سخنان  شرمیِ بی

که انسان  دهند. خالصه این اي انجام می شرمانه گویند یا کارهاي بی اي می شرمانه بی
یا براي درك حقیقت،  اش باید، شرم و حیا داشته باشد؛ اما براي دانستن مسایل دینی

 خجالت نکشد.
*** 
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 دیگران باب: رازداري و حفظ اسرار -85

 فرماید: اهللا متعال می

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ  فُوا    ]٣٤: اإلرساء[  ﴾٣٤ وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�نَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ إِنَّ  دِ� َعهۡ لۡ ٱب

 ي عهد و پیمان سؤال خواهد شد. ها وفا نمایید که درباره و به پیمان
 

رَشِّ انلَّاِس ِعْنَد إ: «اهللاقال: قاَل رسوُل  وعن أيب سعيد اخلُْدرِيِّ  -٦٩٠
َ
 اهللانَّ ِمْن أ

َها ِه ُ�مَّ يَنْرُشُ رِسَّ
َ

ةِ َوتُفيِض إيل
َ
 الَمْرأ

َ
ِقياَمِة الرَُّجل يُفيِض إىِل

ْ
ًة يَْوم ال

َ
 )1([روایت مسلم] ».َمْ�ِل

بدترین  روز قیامت«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:
خواب  شود و زنش با او هم بستر می با همسرش هم جایگاه را نزد اهللا، مردي دارد که

 ».کند گاه مرد، رازِ زن را فاش می گردد و آن می

يَّمْت بِنُْتُه َحْفصُة  عنهما أنَّ عمرَ  اهللابن عمر ريض  اهللاوعن عبد  -٦٩١
َ
ِحَ� تَ�

انَ  قلت: إْن ِشئَت أقال: لقيُت ُ�ْثَماَن ْ�َن َ�فَّ
َ
ْيِه حفصَة ف

َ
نَ�ْحُتَك ، َ�َعَرْضُت عل

ِقيِ�، فقال: قد بََدا يِل أْن ال 
َ
لبِْثُت يَلايِل، ُ�مَّ ل

َ
ْ�ُظُر يف أْمرِي ف

َ
َحْفَصَة بِْنَت ُعمر؟ قال: َسأ

ديَق  ِقيُت أبا بَْ�ٍر الصِّ
َ
ل
َ
َج يْوِ� هذا، ف تََزوَّ

َ
نَ�ْحُتَك َحْفصَة بْنَت أ

َ
، فقلُت: إن ِشْئَت أ

َصمَت أبو بْ�رٍ 
َ
ْم يرْ ُ�َمر، ف

َ
ل
َ
بْثُت ، ف

َ
ل
َ
وَجَد ِم�ِّ ىلَعَ ُ�ْثماَن، ف

َ
ْيِه أ

َ
ْنُت َعل

ُ
ك

َ
ِجْع إىلَّ َشيًْئا، ف

، ُ�مَّ َخَطبَها انلَّيِبُّ  َك وَجْدَت ىلَعَّ ِحَ�  يَلايِلَ
َّ
َعل

َ
ِقَيِ� أبُو بْ�ٍر فقال: ل

َ
نَْ�ْحُتَها إيَّاهُ، فل

َ
أ
َ
ف

ََك َشيًْئا؟ ف رْجْع إيِلْ
َ
ْم أ

َ
ل
َ
َْك َعرْضَت ىلَعَّ حْفصَة ف ْم َ�ْمَنْعِ� أْن أرِْجَع إيِلَ

َ
قلُت: نَعم. قال: فإنَُّه ل

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
ْنُت َعلِْمُت أ

ُ
 ك

ِّ
�

َ
� 

َّ
ْن  فيما عرْضَت يلعَّ اال

ُ
�

َ
ْم أ

َ
ل
َ
 َذكَرها، ف

ُ
يِشَ أل

ْ
 رِسَّ رسولِ  ف

َها انلَّيِبُّ اهللا
َ
  ، ولْو تَر�

َ
ُتَهال

ْ
 )2(]بخاري یتروا[ .َقبِل

بیوه  $هنگامی که دخترش حفصه گوید: عمر می $عمرعبداهللا بن  ترجمه:
را دیدم و ازدواج با حفصه را به او پیشنهاد کردم و گفتم:  شد، گفت: عثمان بن عفان

باره فکر  در اینآورم. پاسخ داد:  حفصه را به ازدواج تو در میدخترم اگر بخواهی، 

 .1437صحیح مسلم، ش:  )1(
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 35  گرانیو حفظ اسرار د يباب: رازدار

برایم روشن شد که بهتر ت: م آمد و گفدگاه عثمان نز کنم. چند شب منتظر ماندم؛ آن می
را دیدم و به او  سپس ابوبکر صدیق -گوید: می عمر -است فعالً ازدواج نکنم. 

وت کرد و سک آورم. ابوبکر گفتم: اگر بخواهی، دخترم حفصه را به ازدواج تو درمی
تر از چیزي ناراحت شدم که از عثمان ناراحت  من نداد. لذا از ابوبکر بیش پاسخی به

 از حفصه خواستگاري کرد و اهللا چند شب منتظر ماندم. سپس رسول دم.شده بو
کنم  مرا دید و گفت: فکر می گاه ابوبکر آندرآوردم.  حفصه را به ازدواج پیامبر

هنگامی که ازدواج با حفصه را به من پیشنهاد کردي و من پاسخی به تو ندادم، از من 
ها چیزي که مرا از پاسخ دادن به تو باز فرمود: تن ناراحت شدي؟ گفتم: بله. ابوبکر

ي ازدواج با حفصه سخن  از تصمیمش درباره اهللا دانستم رسول داشت، این بود که می
از  اهللا البته اگر رسول را فاش کنم. اهللا خواستم راز رسول گفته است و نمی

 پذیرفتم. کرد، من او را می شد و با حفصه ازدواج نمی تصمیمش منصرف می

ْزواُج انلَّيِبِّ  اهللاوعن اع�شة ريض  -٦٩٢
َ
اِطمُة  عنها قالت: ُ�نَّ أ

َ
بلْت ف

ْ
ق
ْ
أ
َ
ِعْنَدهُ، ف

ِْطُئ ِمْشيُتَها ِمْن ِمْشَيِة رسول  اهللاريض  َب بَِها  اهللاعنها َ�ْميِش، َما ختُ ا رآها رَحَّ مَّ
َ
ل
َ
َشيًْئا، ف

 »مرْحًبا بابنيَِت «وقال: 
َ
سَها عْن يَِمينِِه أ

َ
ْجل

َ
، ُ�مَّ سارَّها َ�َبكْت بَُ�اًء ؛ ُ�مَّ أ ْو َ�ْن ِشماهِلَ

ك رسوُل  َها: خصَّ
َ
ت؛ فقلُت ل

َ
َضِحك

َ
ا َرأى َجَزَعها َسارَّها اثلَّا�ِيَة ف مَّ

َ
ِمن  اهللاشديًدا، فل

نِْت َ�ْبِك�؟
َ
ارِ، ُ�مَّ أ  َ�ْ�ِ �ِسائِِه بالرسِّ

ام رسوُل 
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
َُها: ما قاَل لِك رسوُل  اهللاف

ْ
تل

َ
يِشَ ىلَع اهللاسأ

ْ
ف
ُ
ْنُت أل

ُ
ت: ما ك

َ
ال

َ
؟ ق

َ رسوُل  اهللارسول 
ِّ

ا تُُو� مَّ
َ
ل
َ
هُ. ف مَ  اهللارِسَّ

َ
، ل ْيِك ِمَن احَلقِّ

َ
ْيِك بَِما يِل َعل

َ
ُت: َعَزْمُت َعل

ْ
ل
ُ
ا ق

تِ 
ْ
ث  قَ ؟ �َ اهللاا قال لِك رسوُل ِ� مَ حدَّ

َ
ا اآلَن َ�نَ ْت ال مَّ

َ
مَّ مْ عَ : أ

َ
ِ�  ا ِح�َ ، أ ةِ األو�  الَمرَّ  يِف َسارَّ

أْخرَبَ 
َ
نَّ ِجرْبِ�َل « ِ� ف

َ
ةً  أ َ�ْ�ِ  اَكن يُعارُِضُه الُقْرآن يف لُكِّ َسَنٍة مرَّ ْو َمرَّ

َ
نَُّه اَعَرضُه اآلَن أ

َ
، و�

 ِ�ْ�َ  َمرَّ
ِّ

رَتََب ، و��
ْ
 قِد ا�

َّ
َرى األَجل إال

ُ
  ال أ

َ
إنَُّه نِْعمَ  اهللااتَّيِق ، ف

َ
ُف  واْصرِبِي، ف

َ
ل نَا لِك  السَّ

َ
 .»أ

ْيُت بَُ�ايِئَ َ�بَ 
َ
ِ ك

َّ
ى َجزَ ي رأيِْت  اذل

َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
ِ� ، ف ْن « اثَلانيَة، فقال: يِع َسارَّ

َ
ما تَْرِضَ� أ

َ
اطمُة أ

َ
يَا ف

 »  سيَِّدَة �َِساء الُمْؤِمنِ�، أْو َسيِّدَة �ِساءِ هذهِ األمَّة؟تَُ�وِ� 
ْ
َضِحك

َ
 ف

َّ
يِْت ُت َضِحيك اذل

َ
 .ي رأ

 )1(]است. لفظ مسلم ؛ این،متفقٌ علیه[
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نزدش بودند؛ در این میان  ي زنان پیامبر گوید: همه می &عایشه ترجمه:
وقتی او  . پیامبرهیچ تفاوتی نداشت راه رفتنِ پیامبر بارفتنش  آمد که راه &فاطمه

سپس فاطمه را سمت » خوش آمدي دخترم!«آمد گفت و فرمود:  را دید، به او خوش
سخت گریست.  &ي به او گفت؛ فاطمهراست یا چپِ خود نشاند و درِ گوشی چیز

اره درِ گوشی چیزي به ي شدید دخترش را دید، دوب قرار و گریه وقتی بی اهللا رسول
در حضورِ زنانش،  اهللا رسولن بار فاطمه خندید. به فاطمه گفتم: او گفت و ای

 گریی؟ طور ویژه با تو در گوشی سخن گفت و رازي با تو در میان نهاد؛ اما تو می به
ه به تو چ اهللا پرسیدم: رسول &برخاست و رفت، از فاطمه وقتی پیامبر

درگذشت، به  کنم. وقتی پیامبر را فاش نمی اهللا فرمود؟ گفت: من، راز رسول
به تو چه فرمود؟  اهللا خاطر حقّی که بر تو دارم، به من بگو رسول گفتم: به &فاطمه
با من درِ  نخستین بار که پیامبرگویم؛  اینک بله، به تو میپاسخ داد:  &فاطمه

سالی یک یا دو بار قرآن را با  گوشی سخن گفت، به من خبر داد که جبرئیل
کنم اجلم  و من، فکر می«کرد؛ اما امسال دو بار دوره کرد  خواند و دوره می  ایشان می

براي راستی من،  نزدیک شده است؛ پس تقواي اهللا و صبر و شکیبایی پیشه کن که به
طور که دیدي، گریستم. و چون  لذا همان ».هستممرگ خوبی  و پیش بهترین نیاکان تو
اي فاطمه! آیا «ام را دید، دوباره با من درِ گوشی سخن گفت و فرمود:  قرار و گریه بی

بانوي زنان این  باشی یا سرور و بزرگ بانوي زنان که سرور و بزرگدوست نداري 
 ه دیدي، خندیدم.طور ک در نتیجه همان »امت باشی؟

 شرح
 ».باب: رازداري و حفظ اسرار دیگران«گوید:  می /اما نووي

گویند که میان دو دوست است؛ لذا براي شما  راز به کارِ پوشیده یا سخنِ پنهانی می
یز نیست که رازِ دوست خود را به کسی بگویید یا آن را فاش کنید. چه دوستتان به اج

به کسی نگو؛ و چه از شواهد و قراین چنین معلوم شود که شما گفته باشد که این راز را 
 شواهد و قراین، دو حالت دارد: ع یابد.دوست ندارد کسی از این راز اطال

 را بپاید سو  گوید، این سو و آن قراین فعلی: یعنی وقتی با تو سخن می و شواهد
 

 مبادا کسی  تاند ک دقت می گویااي باشد که  گونه بهي نگاه کردنش  و حرکاتش یا نحوه
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 از رازش مطلع شود.
گردد؛  کیفی که به کیفیت و چگونگی موضوع فیما بین شما برمیشواهد و قراین 

ست که از  هایی گذارد، جزو مسایل و موضوع یعنی موضوعی که با شما در میان می
ا ترسد که مباد کسی از آن اطالع یابد. لذ کند یا از این می ذکر آن در همه جا شرم می

 چنین موضوعی جزو اسرار است و براي شما جایز نیست که آن را فاش کنید.
 فرماید: به این آیه استدالل کرده است که اهللا متعال می /سپس مؤلف

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ  فُوا     ]٣٤: اإلرساء[  ﴾٣٤ وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�نَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ إِنَّ  دِ� َعهۡ لۡ ٱب

 پیمان سؤال خواهد شد.ي عهد و  ها وفا نمایید که درباره و به پیمان

نی بستید، به ازبانِ گفتار، قول و قراري گذاشتید و پیم زبانِ حال یا به یعنی اگر به
پیمان خود وفادار باشید. البته مفهوم پیمان، عام و فراگیر است و شامل تمام شرایطی 

شود که در داد و ستد، اجاره دادن یا اجاره گرفتن و رهن و دیگر قراردادهاي  می
 رسند. شود و بر سرِ آن به توافق می عی، در میان دو طرف معامله رد و بدل میشر

شود و  گردد که میانِ مسلمانان و کافران بسته می هایی می چنین شاملِ پیمان هم
ي  البته اهللا متعال، در سوره .بند باشند ها پاي بر مسلمانان واجب است که به این پیمان

 اند: پیمان بر سه دسته انِ همبیان فرموده که کافر» توبه«
بند هستند؛ بر ما نیز  کافرانی که همواره به عهد و پیمان خود پاي ي نخست: دسته

 واجب است که به پیمان خود با چنین کسانی وفادار باشیم.
کنند؛ روشن است که هیچ پیمانی  شکنی می کافرانی هستند که پیمان دوم: ي  دسته

گونه که اهللا  اند. همان شکنی کرده ها، خود پیمان رد؛ زیرا آنوجود ندا ها میانِ ما و این
 د:فرمای متعال می

﴿ �َ
َ
ْ نََّ�ُثوٓ  امٗ قَوۡ  تِلُونَ تَُ�ٰ  � يۡ  ا

َ
ْ  َنُهمۡ َ�ٰ � وا َل  بََدُءوُ�مۡ  وَُهم لرَُّسولِ ٱ َراِج �ِإِخۡ  وََهمُّ وَّ

َ
 أ

 ٍ�     ]١٣: التوبة[  ﴾َمرَّ
قصد اخراج پیامبر را نمودند و خود، آغازگر آیا با کسانی که سوگندهایشان را شکستند و 

 کنید؟جنگ با شما بودند، پیکار نمی

اند، امـا بـیم آن    کسانی هستند که گرچه پیمان خود را نقض نکرده ي سوم: دسته
 دهیم که هیچ پیمانی، میـان   ها خبر می شکنی کنند. لذا به این رود که هر لحظه پیمان می
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 فرماید: می ها ي این دربارهمتعال  ما و شما نیست. اهللا

ا﴿ ٰ  ِهمۡ إَِ�ۡ  بِذۡ �ٱفَ  ِخَيانَةٗ  �ٍ قَوۡ  ِمن َ�َاَ�نَّ  �مَّ َ�َ  ٓ � َسَوا َ ٱ إِنَّ  ٍء ٓ �َۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ  �ِنِ�َ ا
  ]  ٥٨: األنفال[  ﴾٥٨

و اگر از خیانت قومی نگران بودي، پس متقابالً پیمانشان را به سویشان بیفکن تا در وضعیت 
 ابر قرار بگیرید. همانا اهللا، خیانتکاران را دوست ندارد.بر

پذیرند، جزو عهد و پیمان  ي شروطی که مردم در تعامل با یکدیگر می لذا همه
بندي کارگران و کارمندان به شرایط  باشد که پاي است و وفاي به آن واجب می

در نظام اداري شده  استخدام، از این جمله است. هر کارمندي باید به شروط تعریف
موقع سرِ کار و عدمِ خروج از محل کار مگر پس از  بند باشد؛ مانند حضورِ به پاي

روشنی تعریف  پایان وقت اداري و نیز انضباط کاري و امثال آن که در نظامِ اداري به
 شده است.

بندي به این شرایط، واجب است و اگر تواناییِ التزام به این شرایط را  پاي
ین کار را ترك کند و شغلی آزاد انتخاب نمایید تا در اختیار خود باشید؛ زیرا ندارید، ا

بند  اید، پاي اید و تعهد کرده اید و باید به شرایطی که پذیرفته خدام بودهست ی اخود در پ
 باشید؛ و گرنه، خود از کارِ دولتی یا اداري و سازمانی بگذرید تا تنها در برابرِ اهللا

 گو باشید. پاسخ
گوید:  می حدیثی روایت کرده است که ابوسعید خدري /سپس مؤلف

رَشِّ انلَّاِس ِعنَْد «فرمود:  پیامبر
َ
ِقياَمةِ  اهللاإنَّ ِمْن أ

ْ
لًَة يَْوم ال از روز قیامت، «یعنی:  .»َمْ�ِ

شود و  بستر می میان مردم بدترین جایگاه را نزد اهللا، مردي دارد که با همسرش هم
 ».کند گاه مرد، رازِ زن را فاش می گردد و آن ب میخوا زنش با او هم

رَش «ي  واژه
َ
شود. گرچه در  که در این حدیث ذکر شده، خیلی کم استعمال می »أ

شود، اما  استفاده می »أفعل«زبان عربی براي بیان فراوانی یا برتري یک چیز، از وزن 
حرف همزه حذف شده براي بیان فراوانی شر و خیر، » خیر«و » شر«هایی مثل  در واژه

» شر«هاي  ها از واژه تري دارند و به جاي آن کاربرد کم »أْخ�«و  »ارََش «شده است؛ لذا 
 فرماید: شود. اهللا متعال می استفاده می» خیر«و 
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ۡص ﴿
َ
سۡ  َخۡ�ٞ  َم�ِذٍ يَوۡ  نَّةِ �َۡ ٱ ُب َ�ٰ أ حۡ  �َتَقرّٗ مُّ

َ
    ]٢٤: الفرقان[  ﴾٢٤ َمقِيٗ�  َسنُ َوأ

 بهتر و نیکوتر است. گاه بهشتیان در آن روز، تراحتقرارگاه و اس

 فرماید: و می

َ��ٗ  َ�ّٞ  ُهوَ  َمنۡ  لَُمونَ فََسَيعۡ ﴿ ۡض  امَّ
َ
    ]٧٥: مريم[  ﴾٧٥ اُجندٗ  َعُف َوأ

 تر است. گاه خواهند دانست که جایگاه چه کسی بدتر و لشکرش ضعیف آن

صورت  صل خود، بهگرچه همزه در خیر و شر، حذف شده است، اما گاه بنا بر ا
رَشّ انلَّاس«، »رّش انّلاس«که در این حدیث به جاي  آیند. چنان می» اَشَر«و » أخْیر«

َ
 »أ

در این حدیث بیان فرموده است: که روز قیامت بدترین  اهللا آمده است. رسول
شود و روز، رازش را  بستر می مردي دارد که شب با همسرش هم جایگاه را نزد اهللا

نماید که دیشب با زنش چه کرده است؛  و پیش شخصِ سومی بازگو می کند فاش می
 گویا آن شخص شبِ گذشته در بسترشان حضور داشته است! پناه بر اهللا.

اش با شوهرش را براي سایر  سان که داستان شب گذشته چنین زن؛ بدین و هم
گاه را نزد کند! این، حرام است و چنین کسانی روز قیامت بدترین جای زنان بازگو می

 خواهند داشت. اهللا
طور کلی رازداري، واجب  لذا حفظ اسرار زناشویی و دیگر مسایل خانوادگی و به

نماید و  است. هرکس سرّ برادرِ مسلمانش را حفظ کند، اهللا متعال رازش را حفظ می
 گرداند؛ زیرا مکافات هر عملی از جنسِ آن عمل است. رسوایش نمی

*** 

ىت ىلعَّ رسوُل  أ�س وعن ثابٍت عن -٦٩٣
َ
َم  اهللاقال: أ

َّ
مان، فسل

ْ
ِغل

ْ
َعُب مع ال

ْ
نا أل

َ
وأ

ا ِجئُت قالت: ما َحبََسك؟ فقلت: َ�َعَثِ�  مَّ
َ
ل
َ
، ف ِّ�

ُ
ُت ىلع أ

ْ
أبْطأ

َ
ْيَنا، َ�َبَعَثِ� يِف حاجٍة، ف

َ
َعل

رِبَ  اهللارسوُل 
ُ

. قالْت: ال خت لُت: إِ�ََّها رسٌّ
ُ
 اهللانَّ �رِسِّ رسوِل حِلَاَجٍة؛ قالت: ما َحاجته؟ ق

�َس
َ
َحًدا. قال أ

َ
ُتَك بِِه يَا ثابُِت. اهللا: وأ

ْ
� َدَّ ُت بِِه أَحًدا حلَ

ْ
ث [روایت مسلم؛ بخاري  لْو حدَّ
 )1(صورت مختصر ذکر کرده است.] نیز بخشی از این روایت را به

 .2482؛ و صحیح مسلم، ش: 6289صحیح بخاري، ش:  )1(
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بازي  سن و سالم فرمود: با پسرانِ هم از ثابت روایت است که انس ترجمه:
 گاه مرا به دنبال کاري فرستاد. نزدم آمد و به ما سالم کرد؛ آن اهللا م که رسولکرد می

به همین سبب دیر نزد مادرم برگشتم. لذا از من پرسید: چرا دیر کردي؟ گفتم: 
مرا به دنبال کاري فرستاد. مادرم سؤال کرد: چه کاري؟ گفتم: این یک راز  اهللا رسول

 انس -گوید: ثابت می -کس نگو.  را به هیچ هللا است. مادرم فرمود: رازِ رسول
آن را  کردم، حتماً فرمود: اي ثابت! به اهللا سوگند، اگر این راز را براي کسی بازگو می

 گفتم. به تو می
 شرح

 کار پیامبر در باب رازداري، روایتی بدین مضمون از ثابت از خدمت /مؤلف
هایی رفت که با هم بازي  ربچهسنزد پ نقل کرده است که پیامبر یعنی از انس

 اهللا ها سالم گفت؛ زیرا رسول به آن اهللا ها بود. رسول نیز با آن کردند و انس می
کرد.  ها سالم می گذشت، به آن ها می تر بود و هرگاه از کنارِ بچه اخالق از همه خوش

زد دیر ن را صدا زد و او را به دنبال کاري فرستاد؛ در نتیجه انس سپس انس
نزد  بود. هنگامی که انس $سلیم همسر ابوطلحه مادرش بازگشت. مادرش، ام

مرا  اهللا پاسخ داد: رسول مادرش بازگشت، مادرش علت تأخیرش را پرسید. انس
گفت:  سؤال کرد: چه کاري؟ انس -$مادر انس -سلیم به دنبال کاري فرستادند. ام

فرمود:  مادر انس گویم. ه کسی نمیرا ب اهللا این، یک راز است و من راز رسول
همراه خود  انس به مالزم و یارِ همیشه کس نگو. را به هیچ اهللا راز رسولآري؛ 

کردم، حتماً آن را  اي ثابت! به اهللا سوگند، اگر این راز را براي کسی بازگو می«فرمود: 
ي فرستاد؛ ولی مرا به دنبالِ چه کار گفتم که پیامبر یعنی به تو می». گفتم به تو می

 گویم. کس نمی این، یک راز است و آن را به هیچ
 و اما نکاتی که در این حدیث وجود دارد:

؛ زیرا با جاه و جیگاه واالیی که نزد خُلقی و تواضع فراوانِ پیامبر خوش یکم:
کردند،  هایی که در کوچه بازي می قدري فروتن بود که به بچه و مردم داشت، به اهللا

کند؛ مگر کسی که اهللا  تر کسی از ما چنین کاري می که کم گفت؛ حال آن سالم می
 بخواهد.
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کنیم،  یابیم که سنت است وقتی از کنارِ کسی عبور می از این حدیث درمی دوم:
به او سالم بگوییم؛ هرچند خردسال یا بچه باشد. زیرا سالم کردن، در حقیقت دعاي 

دهند، در حقیقت براي تو  سالم تو را می خیر براي برادر مسلمان است و وقتی جوابِ
ها دارد  سزایی در تربیت آن ها تأثیر به چنین سالم کردن به بچه کنند. هم دعاي خیر می

ي  شود که به سالم کردن عادت کنند؛ در نتیجه بدان سبب که شما وسیله و باعث می
دید. زیرا انسان ها شریک خواهید بو اید، در اجر و ثواب آن ها بوده تربیت نیکوي آن

 در پاداش هر کار نیکی که مردم از او یاد بگیرند و به آن عمل کنند، سهیم است.
جایز است؛ یعنی اگر به  ها یا واگذاريِ یک کار مسؤولیت دادن به بچه سوم:

اما اگر  انجام کاري را به او واگذار کنید.اي اطمینان دارید، ایرادي ندارد که  بچه
غیر قابل اعتماد باشد، پس کارهاي مهم را به او واگذار نکنید؛ گوش و  اي بازي بچه

شود، اهمیت  ها واگذار می گوش هستند و به کاري که به آن ها بازي زیرا معموالً بچه
 ها آموزش دهید. تدریج به بچه پذیري را به یعنی مسؤولیت دهند. نمی

گفت: این را پدرم یا  اي چیزي آورد و وقتی بچهاند:  اهللا گفته فقها رحمهم چهارم:
توانید از او بپذیرید؛ گرچه بچه، خودش مال و ثروتی ندارد که  مادرم داده است، می

اي خرما، یک هندوانه، لباس یا  بذل و بخشش کند؛ اما وقتی چیزي آورد، مثالً بسته
او که بچه است؛ شاید آن را دزدیده یا «هر چیزِ دیگري، آن را از او بپذیرید و نگویید:

 ؛ بلکه ظاهرِ سخنش را قبول کنید.»دون اجازه برداشته استب
اش را بکند؛ یعنی وقتی براي انجامِ  انسان باید مراعات حال مادر و خانواده پنجم:

دهد که دیر برگردد، در صورتی که خللی در  کند و احتمال می کاري خانه را ترك می
تا نگران نشوند. انسان گاه به رود  ها بگوید که کجا می شود، به آن کارش ایجاد نمی

اش ندانند که کجا رفته  شود؛ لذا اگر خانواده افتد یا بیمار می رود و اتفاقی می جایی می
، ست يروید که عاد شوند. اما اگر به جایی مثلِ مسجد می است، پریشان و نگران می

اتفاق  به خواهید خانواده اطالع دهید. اما اگر مینیازي به این نیست که هر بار به 
دوستان خود به گردش یا به شهر و روستایی در نزدیکی شهر خود بروید، حتماً به 

 خانواده اطالع دهید تا نگران نشوند.
براي انسان جایز نیست که رازِ کسی را فاش کند و آن را کسی بازگو  ششم:

سپس  لذا اگر کسی، شما را به دنبال کاري فرستاد و نماید؛ حتی براي پدر و مادرش.
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، به پدرتان نگویید؛ هرچند پدرِ »تو را براي چه کاري فرستاد«پدرتان از شما پرسید: 
شماست. و به مادرتان نیز نگویید؛ زیرا این، راز مردم است و فاش کردن راز دیگران، 

 جایز نیست.
سلیم فرزندش را خوب تربیت کرد؛ زیرا به او گفت: راز  یابیم که ام درمی هفتم:

خود این راز را نه براي مادرش بازگو  کس نگو. گرچه انس را به هیچ اهللا رسول
که عذري براي فرزندش نگذارد و بر  کرد و نه براي کسی دیگر؛ اما مادر براي این

کس نگو.  را به هیچ اهللا فرمود: راز رسول اهمیت این موضوع، تأکید کند، به انس
گویم. گویا  کس نمی را به هیچ اهللا خود گفته بود: من، راز رسول زیرا انس

 کنی. مادرش به او گفت: من هم موافقم؛ کارِ خیلی خوبی می
همراه  را نشان داد؛ زیرا ثابت، دوست همیشه محبتش به ثابت انس هشتم:

که  نقل کرده است. چنان هاي فراوانی از انس بینیم که ثابت، روایت انس بود و می
گذاشتم، حتماً آن را به تو  از را با کسی در میان میبه ثابت فرمود: اگر این ر انس
 باشد. می /گر محبت انس با شاگردش ثابت گفتم. و این، نشان می

گونه  ي شاگردان با معلمان و استادانشان، این ي همه چه خوب است که رابطه
آمیز باشد؛ زیرا اگر چنین رابطه اي میان استاد و شاگرد وجود نداشته باشد،  محبت

پذیرد و معلم نیز شور و نشاط چندانی براي  ي سخنان استادش را نمی رد همهشاگ
دهد. اما اگر محبت دو  آموزش شاگردش ندارد و به او یا موفقیتش اهمیت نمی

پیامدش بسیار نیک و فراوان اي در میان معلم و شاگرد وجود داشته باشد،  جانبه
 خواهد بود.

*** 



 دي به عهد و پیمانبن وفاي به عهد و پايباب:  -86

 فرماید: اهللا متعال می

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ  فُوا      ]٣٤: اإلرساء[  ﴾٣٤ وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�نَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ إِنَّ  دِ� َعهۡ لۡ ٱب

 ي عهد و پیمان سؤال خواهد شد. ها وفا نمایید که درباره و به پیمان

 فرماید: و می

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  فُوا ٰ  إَِذا �َّ    ]٩١: النحل[  ﴾َهد�ُّمۡ َ�

 ی وفا کنید.هو چون با اهللا پیمان بستید، به پیمان ال

 فرماید: و می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ وۡ  ا

َ
ْ أ ِ  فُوا � لۡ ٱب     ]١: دة املائ[  ﴾ُعُقودِ

 ها وفا کنید. اي مؤمنان! به پیمان

 فرماید: و می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ  ٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا ن �َّ

َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

    ]٣  ،٢: الصف[  ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما
کنید؟ نزد اهللا بسیار زشت و ناپسند است که  گویید که عمل نمی اي مؤمنان! چرا سخنی می
 کنید. سخنی بگویید که عمل نمی

 شرح
 ».به عهد و پیمان بندي باب: وفاي به عهد و پاي«گوید:  می /مؤلف
 بندد و بر دو نوع است: گویند که انسان با دیگران می به هر پیمانی می عهد،

 فرماید: در کتابش می که اهللا چنان :عهد با اهللا

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
شۡ  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َر�َُّك  أ

َ
ٰٓ  َهَدُهمۡ َوأ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
 أ

لَسۡ 
َ
ِ  ُت � ْ  َرّ�ُِ�ۡمۖ ب ٓۚ َشِهدۡ  بََ�ٰ  قَالُوا     ]١٧٢: األعراف[  ﴾نَا

و زمانی (را یاد کن) که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، نسلشان را در آورد و آنان را بر 
 خودشان گواه گرفت (و فرمود:) آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آري؛ گواهی دادیم.
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پیمان گرفت که او را عبادت و پرستش کنند ي بندگانش  از همه سان اهللا بدین
 و هیچ چیز و هیچ کس را شریکش نسازند؛ زیرا او، پروردگار و خالقِ ایشان است.

که در میان مردم بسته  ست یهای ي پیمان این، شامل همه و عهد با بندگان خدا:
ور. اهللا هاي مشه شود؛ میان دو مسلمان؛ میان مسلمانان و کافران؛ و نیز سایر پیمان می

 متعال به وفاداي به عهد و پیمان دستور داده و فرموده است:

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ  فُوا     ]٣٤: اإلرساء[  ﴾٣٤ وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�نَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ إِنَّ  دِ� َعهۡ لۡ ٱب

 ي عهد و پیمان سؤال خواهد شد. ها وفا نمایید که درباره و به پیمان

د و پیمان، بازخواست خواهد بندي به عه ي پاي یعنی انسان، روز قیامت درباره
پرسند که آیا به آن  نش از او میاي عهد و پیم شد؛ به عبارت دیگر روز قیامت درباره

 عمل وفا کرده است یا خیر؟
 فرماید: اهللا متعال می

وۡ ﴿
َ
ْ َوأ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  فُوا ٰ  إَِذا �َّ    ]٩١: النحل[  ﴾َهد�ُّمۡ َ�

 وفا کنید.ی هو چون با اهللا پیمان بستید، به پیمان ال

 فرماید: چنین می شکنی نکنید. هم لذا پیمان

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ  ٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا ن �َّ

َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

   ]٣  ،٢: الصف[  ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما
د اهللا بسیار زشت و ناپسند است که کنید؟ نز گویید که عمل نمی اي مؤمنان! چرا سخنی می
 کنید. سخنی بگویید که عمل نمی

کند، در  گذارد و به آن وفا نمی بندد یا قول و قراري می کسی که پیمان می
گویید: به تو  نماید. مثالً به شخصی می گوید که به آن عمل نمی حقیقت سخنی می

دهم  م یا به تو قول میکس نگوی دهم رازي را که میان من و توست، به هیچ قول می
کس چیزي نگویم؛ اما به قولِ  هیچ  جا انجام دادي، به کار که در فالن ي فالن درباره

 َما َ�ُقولُونَ  لِمَ ﴿نمایید کنید. این، یعنی گفتنِ چیزي که به آن عمل نمی خود عمل نمی
ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ ﴿» کنید؟ گویید که به آن عمل نمی چرا سخنی می: «﴾َعلُونَ َ�فۡ  َ�  ن �َّ

َ
 أ

 ْ ند است و سپاکردي نزد اهللا بسیار زشت و ن روي؛ یعنی چنین  ﴾َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُوا
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کسانی را که به قول و  گردد. اما از سوي دیگر اهللا ي خشم و غضب او می مایه
 کنند، دوست دارد. قرارِ خود عمل می

*** 

َذَب، «قال:  اهللاأنَّ رسوَل  َ�ْن أيب هر�رة -٦٩٤
َ
ث ك الٌث: إذا َحدَّ

َ
ُمَنافِِق ث

ْ
آيَُة ال

َف، َو�َِذا اْؤتُِمَن َخانَ 
َ
ْخل

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».َو�َِذا َوَعَد أ

نَُّه مسلِمٌ «زاد يف روايٍة ملسلم: 
َ
 ».و�ْن َصاَم وَص�َّ َوزََ�َم �

است: ي منافق، سه چیز   نشانه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
کند؛ و  دهد، خُلف وعده می گوید؛ و چون وعده می هنگام سخن گفتن، دروغ می

 ».نماید هرگاه امانتی به او بسپارند، در امانت، خیانت می
هرچند روزه بگیرد، و نماز بخواند و «در روایت مسلم، افزون بر این آمده است: 

 ».خود را مسلمان بپندارند

أْر�ٌع َمْن ُ�نَّ «قال:  اهللاأنَّ رسوَل  $العاص بن عمرو بن اهللاوعن عبِد  -٦٩٥
ٌة ِمن انلِّفاِق َحىتَّ 

َ
ٌة ِمْنُهنَّ اكنَْت �ِيِه َخْصل

َ
�ِيِه اَكَن ُمَنافًِقا َخالًِصا؛ َوَمْن اَكنَْت �ِيه َخصل

َجرَ 
َ
َث كَذب، َو�ذا اَعَهَد َغَدر، َو�ذا َخاَصم ف [متفقُ  ».يََدَ�َها: إذا اُؤتُِمَن َخان، و�َذا حدَّ

 )2(علیه]
چهار «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:

است؛ و عیار  و تمامست که در هرکس وجود داشته باشد، او منافقی خالص  ویژگی
که آن را  ها در او یافت شود، خصلتی از نفاق را دارد تا آن هرکس یکی از این ویژگی

نماید؛ هنگام سخن گفتن،  بسپارند، در امانت، خیانت می هرگاه امانتی به اوترك کند: 
کُشی  حقکند؛ و هنگامِ دعوا،  دهد، خُلف وعده می گوید؛ وقتی وعده می دروغ می

 ».نماید می

ذکر شد.  204ي  شماره تر به . [این حدیث، پیش59؛ و صحیح مسلم، ش: 33صحیح بخاري، ش:  )1(
 (مترجم)]

 .58؛ و صحیح مسلم، ش: 34صحیح بخاري، ش:  )2(
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ذا : «قال: قال يِل انلَّيِبُّ  وََ�ْن جابرٍ  -٦٩٦
َ
َْحَرْ�ِن أْ�َطْيُتَك هك ْد جاَء ماُل ابلْ

َ
ْو ق

َ
ل

ذا
َ
مْ ». وهكذا َوَهك

َ
ل
َ
بَِض انلَّيِبُّ  ف

ُ
ْحَرْ�ِن َحىتَّ ق

ْ
َمَر ييَجْء ماُل ابل

َ
َْحَرْ�ن أ ا َجاَء َماُل ابلْ مَّ

َ
ل
َ
، ف

ُ عْنَد رسوِل  أبُو بَْ�رٍ 
َ

ُ: إنَّ  اهللاَ�َنادى: َمْن اَكَن هل
َ

ُت هل
ْ
ل
ُ
أتَيُتُه وق

َ
تَِنا. ف

ْ
َيأ

ْ
ل
َ
ِعَدٌة أْو َدْ�ٌن ف

َحىَث يِل حَ  انلَّيِبَّ 
َ
َذا، ف

َ
إذا ِ� قاَل يِل ك

َ
عَدْدُ�َها، ف

َ
ُْسِمائٍَة؛ْثَيًة، ف ْيَها. مخَ

َ
 فقال يِل: ُخْذ مْثل

 )1([متفقٌ علیه]
قدر  اگر اموال بحرین برسد، این«به من فرمود:  گوید: پیامبر می جابر ترجمه:

از  ي بحرین نرسیده بود که پیامبر هنوز جزیه». قدر به تو خواهم داد قدر و این و این
اعالم کردند که هر کس،  ي بحرین رسید، به دستور ابوبکر قتی جزیهودنیا رفت. 
 -کار است، به ما مراجعه کند.  بستان اي داده یا از پیامبر به او وعده رسول اهللا

اي داد.  به من چنین وعده نزد ابوبکر رفتم و به او گفتم: پیامبر -گوید: می جابر
به من  ردم؛ پانصد سکه بود. ابوبکرمشتی سکه به من داد. آن را شم ابوبکر

 فرمود: دو برابرِ آن را بردار.
 شرح

بندي به عهد و پیمان، حدیثی بدین  در باب وفاي به عهد و پاي /مؤلف
ي منافق،   نشانه«فرمود:  اهللا رسولگوید:  می مضمون ذکر کرده است که ابوهریره

دهد، خُلف وعده  عده میگوید؛ و چون و سه چیز است: هنگام سخن گفتن، دروغ می
ها از  یعنی، این». نماید کند؛ و هرگاه امانتی به او بسپارند، در امانت، خیانت می می

گوید، در  هاي منافقان است. اگر کسی را دیدید که هنگام سخن گفتن دروغ می نشانه
بند نیست، این را از  اش پاي دهد، به وعده کند و وقتی وعده می امانت خیانت می

وار است و ست ي اکار هاي منافقان بدانید. زیرا اصلِ نفاق، بر ریاکاري و پنهان هنشان
سازد؛ کفرش را  کند و نیکی و خوبی را ظاهر می منافق، پلیدي و خباثت را مخفی می

 کند. گرداند و اظهارِ ایمان می پنهان می
 گوید. کسی که گونه است؛ یعنی سخنِ بر خالف واقع می گو نیز همین دروغ

کند نیز  گونه است؛ و کسی که در امانت، خیانت می کند نیز همین خُلف وعده می
 چنین وضعیتی دارد. پناه بر اهللا.

 .2314؛ و صحیح مسلم، ش: 2296صحیح بخاري، ش:  )1(
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هاي  ست که یکی از ویژگی گویی ي دروغ هشداري جدي دربارهاین حدیث، 
کس جایز نیست که دروغ بگوید؛ البته اگر بنا بر  لذا براي هیچ آید. شمار می منافقان به
اي  ي مسأله ، توریه کند که نوعی تأویل است، ایرادي ندارد؛ مثالً از او دربارهضرورت

کند و بر خالف واقع،  بپرسند که دوست ندارد کسی از آن اطالع یابد؛ لذا تأویل می
شود. لذا  زند که اصلِ موضوع مشخص نمی گوید یا با تعابیري حرف می سخن می

 اشکالی ندارد.
باشد؛ چه  شکنی، حرام است و وفاي به عهد، واجب می ناما خُلف وعده یا پیما

کار  که مثالً در فالن دهید وعدهي مال داده باشید و چه به او  به طرف مقابل وعده
رو انسان باید زمان  از این ي خود عمل نمایید. کمکش کنید؛ واجب است که به وعده

جا خواهم دید،  فالن گوید: تو را اش را تعیین کند؛ مثالً وقتی به کسی می وعده
جا معطل نشود و اگر انسان،  ي خدا، آن طور دقیق بگوید تا بنده ساعتش را هم به

 جا داشته باشد. تأخیر کرد، او سرِ قرار نماند و عذري براي ترك آن
گوید:  اریم، میگذ شود که وقتی با کسی قول و قراري می گاه مشاهده می

ها، به قول و قرار خویش  یعنی انگلیسی» نی؟ي مسلما ست یا وعده ي انگلیسی وعده«
خردي و فریفته  بند هستند. روشن است که چنین سخنی برآمده از بی متعهد و پاي
ها  ترِ آن مسلمان هستند، ولی بیش ها ان است. اگرچه برخی از انگیسیشدن به کافر

اهللا و خاطر  بند باشند، این، به هاي خویش پاي که به وعده کافرند و به فرض این
خواهند سیماي خوبی  اجراي حکم او نیست؛ بلکه به دنبال منافع خویش هستند و می

از خود در برابر دیگران به تصویر بکشند. در هر حال، مسلمان وظیفه دارد به عهد و 
بندي به  خواستید بر پاي پیمان خویش وفادار باشد و خُلف وعده نکند. لذا هرگاه می

ي یک مؤمن  به جاي گفتنِ چنین سخنی، بگویید: این، وعده قول و قرار تأکید کنید،
کس همانند مؤمن به عهد و پیمان خویش، وفادار نیست و تنها منافق،  است؛ زیرا هیچ
 کند. خُلف وعده می

یعنی اگر مردم او را ». نماید هرگاه امانتی به او بسپارند، در امانت، خیانت می«
کند. پناه  دیگري قرار دهند، خیانت می د یا هر چیزِاسرار یا فرزندان خو امین اموال یا

 هاي نفاق است. بر اهللا. این هم از نشانه
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چهار «؛ در این حدیث آمده است: $و اما حدیث عبداهللا بن عمرو بن عاص
ست که در هرکس وجود داشته باشد، او منافقی خالص است؛ و هرکس یکی  ویژگی

». که آن را ترك کند ی از نفاق را دارد تا آنها در او یافت شود، خصلت از این ویژگی
شود و البته ممکن است  یعنی هر چهار ویژگی با هم، فقط در منافقِ خالص یافت می

آید؛ بلکه  شمار نمی ها در مؤمن نیز دیده شود. لذا منافق، به که یکی از این ویژگی
ر خصلت، عبارتند که آن را ترك کند. این چها خصلتی از نفاق در او وجود دارد تا آن

 از:
نماید و هنگام سخن گفتن،  هرگاه امانتی به او بسپارند، در امانت، خیانت می«

 ي این دو مورد، سخن گفتیم. تر درباره پیش». گوید دروغ می
» کند دهد، خُلف وعده می وقتی وعده می«و اما سومین خصلت یا ویژگی نفاق: 

 بند نیست. و به عهد و پیمان خویش، پاي
یعنی  ».نماید کُشی می هنگامِ دعوا، حق«که  ست اینهارمین ویژگیِ منافق و چ

برند، با هر شگردي که شده سعی  وقتی موضوعی را براي دادرسی نزد قاضی می
 کُشی به دو صورت است: کند قاضی را بفریبد و حق را ناحق کند. حق می

 ندارد.شود که از آنِ او نیست یا به او تعلق  مدعی چیزي می نخست:
 کند. حقّی را که بر گردنِ اوست، انکار می دوم:

گوید: من از این آقا دویست هزار  دروغ قاضی می شخصی نزد به مثال نخست:
خورد و شاهد دروغین هم  کارم و حتی براي اثبات دروغش، قسم می تومان بستان

 دهد. چنین شخصی در دعوا و خصومت، آورد. لذا قاضی به نفعِ او حکم می می
کُشی کرده است؛ یعنی مدعی چیزي شده که از او نیست و براي اثبات دروغش  حق

 سوگند خورده است!
کارش، پولِ خود  شخصی دویست هزار تومان بدهکار است و بستان مثال دوم:

کار نیستی!  گوید: چه طلبی از من داري؟ تو از من بستان کند؛ اما او می را مطالبه می
کار) براي اثبات ادعایش هیچ  روند، مدعی (بستان اضی میوقتی براي قضاوت نزد ق

دروغ قسم  علیه (خوانده) که همان بدهکار است، به و مدعیدلیل یا سندي ندارد؛ 
کند. این  برائت او حکم می کار نیست. لذا قاضی به من بستان خورد که او چیزي از می

َمْن َحلََف ىلَعَ يَِمٍ� َ�ْقتَِطُع بَِها «فرموده است:  اهللا . پناه بر اهللا. رسولست یکُش هم حق
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هرکس، با سوگند «یعنی:  )1(»وَُهَو َعلَيِْه َغْضبَان اهللاَماَل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ُهَو َعلَيَْها فَاِجٌر ليَِقَ 
کند که اهللا بر او  دروغ، مال مسلمانی را تصاحب نماید، در حالی اهللا را مالقات می

 ».خشمگین است
خصلت، همگی در یک نفر وجود داشته باشد، او منافقی خالص اگر این چهار 

خود جمع کرده است؛ و اگر یکی از این در هاي نفاق را  ي ویژگی ؛ زیرا همهاست
 که آن را ترك کند. ها در او دیده شود، خصلتی از نفاق در اوست تا آن ویژگی

ي نفاق در ها هاي ایمان و ویژگی که گاه، ویژگی ست اینگر   این حدیث، نشان
و هرکس یکی از این «شود؛ زیرا در این حدیث آمده است:  یک نفر جمع می

و این،  ».که آن را ترك کند ها در او یافت شود، خصلتی از نفاق را دارد تا آن ویژگی
دیدگاه اهل سنت و جماعت است که خصلت نفاق و ایمان در یک نفر جمع 

دشمنی و دوستی. یعنی چنین نیست  چنین خصلت نیکی و بدي؛ و نیز شود؛ هم می
که انسان، حتماً کافرِ خالص یا مسلمانِ خالص باشد؛ بلکه گاه در یک مؤمن نیز 

 شود. هایی از کفر، دیده می ویژگی
به او  را ذکر کرده است که پیامبر $حدیث جابر بن عبداهللا /سپس مؤلف

هنوز ». در به تو خواهم دادق قدر و این قدر و این اگر اموال بحرین برسد، این«فرمود: 
اجماع  به از دنیا رفت. لذا ابوبکر صدیق ي بحرین نرسیده بود که پیامبر جزیه

ي بحرین در  شد. جزیه اهللا سان جانشین رسول به خالفت رسید و بدین صحابه
هرکس، رسول «به مدینه رسید. ابوبکر اعالم کرد:  زمان خالفت ابوبکر صدیق

زیرا گاه، ». کار است، به ما مراجعه کند بستان اي داده یا از پیامبر به او وعده اهللا
داد.  اي می شد یا به کسی وعده کرد و بدهکار می چیزي خریداري می اهللا رسول
در حالی درگذشت که لباس رزمِ ایشان در برابر سی صاع جو که براي  اهللا رسول

در پیِ  اهللا د. رسولاش خریده بود، در رهن (گرو) یک یهودي بو خانواده
آورد، در  دست می ماند؛ بلکه هرچه به اندوزي نبود و مال و ثروتی نزدش نمی ثروت

 کرد. میان مسلمانان تقسیم می

 ).138، 110) و مسلم، ش: (6676، 4550صحیح بخاري، ش:  )1(
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 هرکس وعده یا قرضی نزد پیامبر«اعالم کرد:  که ابوبکر صدیق خالصه این
به  پیامبر: «رفت و به او گفت نزد ابوبکر صدیق لذا جابر». دارد، نزد ما بیاید
آن را شمرد؛  مشتی سکه به او داد. جابر ابوبکر». اي داده است من چنین وعده

به  اهللا به او فرمود: دو برابرِ آن را بردار. زیرا رسول پانصد درهم بود. ابوبکر
قدر به تو  قدر و این قدر و این اگر اموال بحرین برسد، این«فرموده بود:  جابر

 به جابر داد و دو مشت دیگر نیز جابر ا یک مشت سکه ابوبکرلذ». خواهم داد
 به جابر ي پیامبر به وعده سان ابوبکر صدیق به دستور ابوبکر برداشت و بدین

 شود: وفا کرد. و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می
المال به برخی  شود که اختصاص بخشی از بیت از این حدیث چنین برداشت می

اختصاص  المال را به جابر چیزي از بیت لمانان، جایز است؛ زیرا پیامبراز مس
المال به برخی از مسلمانان، از روي  شرطی که تخصیص بخشی از بیت داد؛ البته به

 هوا و هوس نباشد؛ بلکه مصلحتی عمومی یا مصلحتی خاص وجود داشته باشد.
حساب و  است؛ زیرا بی رَم و بخشندگی پیامبرکَگر  نشان چنین این حدیث هم

کرد و  شمرد؛ بلکه با مشت خود را پر از سکه می کرد و نمی کتاب بذل و بخشش می
است و  گر بخشندگی و سخاوت پیامبر نمود. این، بیان بدون شمارش، انفاق می

براي دنیا و ثروتش ارزشی قایل نبود؛ بر خالف کسی که  دهد که پیامبر نشان می
شمارد یا ثروتش را حساب و کتاب  هایش را می اید و همواره پولنم اندوزي می ثروت

ها و  پول اندازد و بعد چک هایش را از حساب نمی ن و ریال پولآکند و قر می
 نماید! هایش را محاسبه می سکه

وعده  دانست؛ زیرا به جابر غیب نمی که پیامبر ست اینگر  این حدیث، نشان
ي بحرین در حیات  ش وفا کند، درگذشت؛ زیرا جزیها که به وعده داد و قبل از این

 ایشان به مدینه نرسید.
با او  باشد که صحابه می ي فضیلت ابوبکر صدیق دهنده این حدیث نشان

 بیعت کردند.
؛ البته مدعی قابل اعتمادي در ست یاین حدیث، دلیلی بر پذیرش ادعاي مدع

اما اگر مخالف یا مدعی دیگري  .برابرِ ادعاي وي نباشد که ادعایش را نقض کند
طرف دیگر، باشد، مدعی نخست (مدعی علیه) باید دلیلی بر ادعایش بیاورد و گرنه، 
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هیچ مخالفی نداشت؛ زیرا  یعنی مخالفش باید سوگند بخورد. در این ماجرا، جابر
المال اعالم کرد: هرکس وعده یا قرضی نزد  به عنوان مسؤول بیت ابوبکر صدیق

، نمودمراجعه  به ابوبکر صدیق دارد، نزد ما بیاید و هنگامی که جابر پیامبر
اي داده است؟ یعنی  به تو چنین وعده ابوبکر به او نفرمود: چه دلیلی داري که پیامبر

اطمینان داشت و کسی هم با ادعاي جابر  درخواست دلیل نکرد؛ زیرا به جابر
 مخالفت نکرد.

ي  سان یا همانند یک چیز، به منزله شود که هم از این حدیث چنین برداشت می
باشد؛ به عبارت دیگر اگر انسان چیزي را در ظرفی بسنجد و وزنش ده  خودش می

تواند ظرفیت این ظرف را ده کیلو در نظر بگیرد؛ البته در صورتی که  کیلو باشد، می
که  از اینپس  شود، متغیر نباشد. زیرا ابوبکر صدیق جرم و حجم چیزي که وزن می

 مشت اول را شمرد، دو مشت بعدي را بدون شمارش، همان اندازه در نظر گرفت.
آن  ، ده صاع،مثالً اگر بر گردن شخصی پانصد صاع باشد و گنجایش ظرفی

بسنجد و ي پانصد صاع را  مانده تواند بر اساس گنجایش همین ظرف باقی میشخص 
 هیچ ایرادي در این کار نیست.

*** 



 ها و کارهاي نیک بندي بر عادت : امر به پايباب -87

 فرماید: اهللا متعال می

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  �َ  ُ ٰ  �ٍ بَِقوۡ  َما ُ�َغّ�ِ ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسِهمۡ  َما ُ�َغّ�ِ
َ
    ]١١: الرعد[  ﴾بِأ

کند تا آنکه رویه و حالتی را که در خودشان  گمان اهللا وضعیت هیچ قومی را دگرگون نمی بی
 دهند.است، تغییر 

 فرماید: و می

ْ  َوَ� ﴿ �ٍ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لََهاَغزۡ  َ�َقَضۡت  لَِّ� ٱكَ  تَُ�ونُوا ٰ  قُوَّ نَ�
َ
    ]٩٢: النحل[  ﴾اثٗ أ

 کرد. اش را پس از تابیدن محکم، باز می هاي تابیده مانند آن زنی نباشید که نخ

 فرماید: و می

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  يَُ�ونُوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َطاَل  ُل بۡ �َ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 َ�َقَسۡت  َمدُ ۡ�

      ]١٦: احلديد[  ﴾قُلُوُ�ُهۡمۖ 
تر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طوالنی گذشت و  ...و مانند کسانی نباشند که پیش

 هایشان سخت گشت. دل

 فرماید: و می

ۖ  َحقَّ  َهارََعوۡ  َ�َما﴿     ]٢٧: احلديد[  ﴾رَِ�يَتَِها
 که باید رعایت نکردند. ا چنانر ولی آن 

 

 اهللايَا عْبدَ : «اهللاقال: قال يل رسوُل  $بِن عمرو بِن العاص اهللاوعن عبِد  -٦٩٧
ْيل

َّ
ْيَل َ�رَتَك �ِياَم الل

َّ
الن، اَكَن يُقوُم الل

ُ
 )1([متفقٌ علیه] ».ال تَُ�ْن ِمثْل ف

اي «مود: به من فر اهللا گوید: رسول می $ بن عمرو بن عاصعبداهللا ترجمه:
 ».خواند، ولی پس از مدتی آن را ترك کرد عبداهللا! مانند فالنی نباش که نماز شب می

 

ذکر شد.  158ي  تر به شماره .  [این حدیث پیش1159؛ و صحیح مسلم، ش: 1152صحیح بخاري،  )1(
 (مترجم)]
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 شرح
؛ یعنی »ها و کارهاي نیک بندي بر عادت امر به پاي«گوید:  می /مؤلف، نووي

بندي و مداومت نماید. مثالً  انسان باید بر کارِ نیکی که به آن عادت کرده است، پاي
را بخواند، پس بر  -هاي پنج وقت سنت-هاي روزانه  ست که سنتاگر عادت کرده ا

اگر به نماز شب عادت کرده است، ترکش نکند و بر آن  نچنی بندي کند؛ هم ها پاي آن
چنان به  خوانَد، هم چنین اگر دو رکعت نماز ضحی (چاشت) را می مداومت نماید. هم

، که عادت کردهر کارِ نیکی به هشایسته است که  خواندن آن ادامه دهد. خالصه این
نمود و وقتی عملی را  بندي می اهللا بر اعمال نیک پاي که رسول چنان بندي کند. پاي

؛ زیرا وقتی انسان عملِ نیکی کرد ش نمیکَداد و تر کرد، به انجامِ آن ادامه می شروع می
ش از ا گردانی ش کند، این امر به رويکَکند و به آن عادت نماید و سپس تر آغازرا 

. ع نکردن استوررا شروع کردن و بریدن، بدتر از ششود؛ زی کارهاي نیک منجر می
تجربه نیز ثابت کرده که اگر انسان، عملی را آغاز نکرده باشد، شروعِ آن برایش 

 ش نموده است.کَکه آغاز کرده و سپس تر ست یتر از عمل آسان
دهد انسان  می  نچند آیه از قرآن ذکر کرده است که همگی نشا /سپس مؤلف

بندي نماید. از جمله این آیه که  باید به کارهاي نیکی که به آن عادت کرده است، پاي
 فرماید: می لاهللا متعا

ْ  َوَ� ﴿ �ٍ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لََهاَغزۡ  َ�َقَضۡت  لَِّ� ٱكَ  تَُ�ونُوا ٰ  قُوَّ نَ�
َ
   ]٩٢: النحل[  ﴾اثٗ أ

 کرد. از تابیدن محکم، باز میاش را پس  هاي تابیده مانند آن زنی نباشید که نخ

 فرماید: و نیز می

ْ  َوَ� ﴿ ِينَ ٱكَ  يَُ�ونُوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َ�َطاَل  ُل َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
 َ�َقَسۡت  َمدُ ۡ�

   ]١٦: احلديد[ ﴾قُلُوُ�ُهۡمۖ 
 تر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طوالنی گذشت و ...و مانند کسانی نباشند که پیش

 هایشان سخت گشت. دل

ها  دادند؛ ولی زمانی طوالنی بر آن یعنی اهل کتاب ابتدا کارهاي نیک انجام می
به مؤمنان دستور  هایشان سخت شد و کارهاي نیک را رها کردند؛ اهللا گذشت و دل

 ها نباشند. دهد که مانند این می
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بن ذکر کرده است؛ حدیث عبداهللا بن عمرو  /مؤلفو اما احادیثی که 
به  اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمرو بن عاصهاست.  یکی از این $عاص

خواند، ولی پس از مدتی  اي عبداهللا! مانند فالنی نباش که نماز شب می«من فرمود: 
 ».آن را ترك کرد

ذکر کند،  $که نام این شخص را براي عبداهللا بن عمرو به جاي این اهللا رسول
فاده کرد تا رسوایش نگرداند؛ زیرا اصلِ موضوع بدون ذکر نامش، ست ی اي فالن از کلمه
نام آن شخص را براي عبداهللا بن  اهللا شد. البته احتمال دارد که رسول بیان می

نامش را ذکر نکرد. در هر صورت،  $ذکر کرده باشد؛ اما عبداهللا بن عمرو $عمرو
کند، مداومت و  ه آغاز میباشد که انسان باید بر عملِ نیکی ک مهم اصلِ موضوع می

خواند، اما پس از مدتی آن را  ها نماز می نه مانند آن شخص که شب بندي نماید. پاي
ها قیام نکند، سرزنشی بر او  ترك کرد؛ گرچه نماز شب، سنت است و اگر انسان شب

که کسی نماز شب بخواند و سپس آن را  ولی ایننیست. چون سنت است، نه واجب. 
مانند فالنی نباش که نماز «فرمود:  رو پیامبر اوار سرزنش است. از اینترك کند، سز

 ».خواند، ولی پس از مدتی آن را ترك کرد شب می
که اهللا متعال  که کسی به تحصیل علوم دینی بپردازد و پس از این ست اینو بدتر، 

به  هللاکه ا ست یگشاید، آن را ترك کند؛ این، کفران نعمت این درب را به رویش می
به این دارید،  او عطا فرموده است. لذا وقتی در مسیر تحصیل علوم شرعی گام برمی

که ضرورتی شدیدي، شما را به خود مشغول  کارِ مهم و ارزشمند ادامه دهید؛ مگر این
کند. آري؛ به تحصیل علوم دینی ادامه دهید. زیرا طلب علم فرض کفایه است و 

کند.  دازد، اهللا متعال پاداش فرض را به او عنایت میهرکس به تحصیل علوم دینی بپر
که در حدیث  تر است. چنان دانید ثواب فرض از ثواب نفل، بیش طور که می همان

ا اْ�رَتَْضُت َعلَيْهِ «صحیح آمده است:  َّ ِممَّ َحبَّ إِيلَ
َ
ٍء أ َّ َ�بِْدي �يَِشْ یعنی:  )1(.»َما َ�َقرََّب إِيلَ

جوید،  ي آن به من تقرب و نزدیکی می  وسیله ام به بنده ترین چیز نزد من که محبوب«
طلب علم، فرض کفایه است و وقتی انسان به ». ام که بر او فرض کرده ست یاعمال

اي را از گردنِ سایر امت برداشته است. البته طلب علم در  کسب علم بپردازد، فریضه

 .نقل از ابوهریره ، به6502صحیح بخاري، ش:  )1(
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عین است؛ مانند کسی که  رابطه با مسایلی که خود انسان با آن سر و کار دارد، فرض
چنین بر  خواهد نماز بخواند. یعنی بر او فرض است که احکام نماز را بداند. هم می

ثروتمند فرض است که احکام زکات را بیاموزد. خریدار و فروشنده نیز باید احکام 
اي جز فراگیري احکام حج  داد و ستد را یاد بگیرند و کسی که قصد حج دارد، چاره

باشد و وقتی  ن، فرضِ عین است. اما فراگیري سایر علوم، فرض کفایه میندارد؛ ای
ي تحصیل  گذارد، باید ادامه دهد و هیچ چیزي مانعش از ادامه انسان پا در این راه می

. زیرا ست يکه ضرورتی گریزناپذیر پیش آید که این، چیزِ دیگر نشود؛ مگر این
که  دهند. چنان کنند، آن را ادامه نمی می منافقان، کسانی هستند که وقتی کاري را شروع

ها  سوم آن یباً یکرخارج شدند که تق اهللا حدود هزار نفر با رسول» اُحد«ي  در غزوه
دانستیم که جنگی روي  اگر می«ي راه برگشتند و گفتند:  منافقان بودند و از میانه

 رماید:ف اهللا متعال می )1(».کردیم خواهد داد، حتماً از شما پیروي می

قۡ  َم�ِذٍ يَوۡ  رِ ُ�فۡ لِلۡ  ُهمۡ ﴿
َ
    ]١٦٧: آل عمران[  ﴾ِن� يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُهمۡ ِمنۡ  َرُب أ

 تر بودند تا به ایمان. در آن روز آنان به کفر نزدیک

عمل یا عبادت او را به گذارد و  اش منت می بر بنده که وقتی اهللا خالصه این
موفق عام المنفعه مانند کسب علم به عبادتی دهد یا وقتی او را  توفیق میاي  ویژه
ي راه، این عبادت را ترك کند؛ بلکه باید  نباید از پا بنشیند و در میانهبنده ، گرداند می

که به عبداهللا بن  است؛ چنان به این عمل ادامه دهد. زیرا این، روش و رهنمود پیامبر
اند، ولی پس از خو اي عبداهللا! مانند فالنی نباش که نماز شب می«فرمود:  $عمرو

 ».مدتی آن را ترك کرد
*** 

 .167عمران:  ي آل ر.ك: سوره )1(
                                           



 رویی در برخورد با دیگران زبانی و خوش خوشباب:  -88

 فرماید: اهللا متعال می

    ]٨٨: احلجر[  ﴾٨٨ ِمنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿
 بالِ (مهر و تواضع) خویش را براي مؤمنان فرود آور.

 فرماید: و می

ا ُكنَت  َولَوۡ ﴿ ْ َ�  بِ َقلۡ لۡ ٱ يَظ َغلِ  َ�ظًّ وا     ]١٥٩: آل عمران[  ﴾لَِكۖ َحوۡ  ِمنۡ  نَفضُّ
 شدند. دل بودي، از اطرافت پراکنده می و اگر خشن و سنگ

 

ْو �ِِشقِّ َ�ْمَرٍة؛ َ�َمْن : «اهللاقال: قال رسوُل  َ�ْن عِديِّ بن َحاتمٍ  -٦٩٨
َ
ا�َُّقوا انلَّاَر َول

بلَِكَِمٍة َطيَِّبةٍ 
َ
ْم َ�ِْد ف

َ
 )1(متفقٌ علیه][ ».ل

از آتش دوزخ پروا کنید؛ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عدي بن حاتم ترجمه:
اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد و اگر کسی، این را هم نیافت، پس با 

 ».خود را از آتش دوزخ دور بگرداند گفتن سخن نیکو

اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وََ�ْن أيب ُهَرْ�َرةَ  -٦٩٩
َ
ةٌ «ق

َ
يَِّبُة صَدق  )2([متفقٌ علیه]». واللكِمُة الطَّ

 ».و سخن نیکو، صدقه است«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

ْو أْن : «اهللاقال: قال يل َرُسوُل  وََ�ْن أيب َذرٍّ  -٧٠٠
َ
 ول

ً
ِقرنَّ ِمن املْعُروِف َشيْئا

َ
الَ حت

ىَق أَخاَك بِوجٍه طلِيٍق 
ْ
 )3([روایت مسلم] ».تل

هیچ کار نیکی را کوچک و «به من فرمود:  گوید: پیامبر می ابوذر ترجمه:
 ».رویی مالقات کنی ناچیز مپندار؛ حتی این عمل را که با برادرت با گشاده

.  [بخش نخست این حدیث 1016؛ و صحیح مسلم، ش: )6539، 6023صحیح بخاري، ش: ( )1(
 . (مترجم)]551و  143هاي  تر ذکر شد؛ ر.ك: شماره پیش

طور  ست که به . [این، بخشی از حدیثی1009؛ و صحیح مسلم، ش: 2989صحیح بخاري، ش:  )2(
 ذکر شد. (مترجم)] 124ي  شماره کامل به

 ذکر شد. (مترجم)]. 123ي  شماره تر به .  [این حدیث، پیش2626صحیح مسلم، ش:  )3(

                                           



 57  گرانیدر برخورد با د ییرو و خوش یزبان باب: خوش

 شرح
 ».رویی در برخورد با دیگران زبانی و خوش باب: خوش«گوید:  می /مؤلف

نیکی با او  رو باشد و به او خوش بیند، باید با یعنی وقتی انسان برادر مسلمانش را می
بود. چنین رفتاري، نه تنها براي انسان  سخن بگوید؛ زیرا این، اخالق و منشِ پیامبر

برد و پیروي از سنت  باال می کسرِ شأن نیست؛ بلکه جایگاه و منزلتش را نزد اهللا
 رو بود و تبسم بر لب داشت. همواره خوش است. چراکه پیامبر پیامبر

اي باز و خندان با برادر  رویی و چهره چه خوب است که انسان با خوش لذا
مسلمانش مالقات کند و به نیکی با او سخن بگوید تا از اجر و پاداش این عمل 

و محبت و الفت  و از تکبر در برابر بندگان خدا دور گردد ارزشمند برخوردار شود
 نسبت به یکدیگر افزایش یابد.ها  آن

که اهللا متعال  ایی از قرآن کریم ذکر کرده است؛ از جمله اینه یه، آ/سپس مؤلف
 فرماید: می

   ]٨٨: احلجر[ ﴾٨٨ ِمنِ�َ ُمؤۡ لِلۡ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿
 بالِ (مهر و تواضع) خویش را براي مؤمنان فرود آور.

 ي برخورد با کافران فرموده است: ي نحوه البته اهللا متعال درباره

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ارَ لۡ ٱ ِهدِ َ�ٰ  ِ�ُّ �َّ ٱ � ۡ ٱوَ  ُكفَّ   ِهمۚۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

ۡ
ٰ َوَمأ  َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َوٮ

ۡ ٱ     ]٧٣: التوبة[  ﴾٧٣ َمِص�ُ ل
اي پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر. و جایگاهشان دوزخ است؛ و 

 !ست یچه بد جایگاه

رو باشیم یا با کافري که به  ادران مسلمان خود، خوشلذا فقط با مؤمن یا بر
رو باشیم.  برخورد و گشاده مسلمان شدنش امید است؛ یعنی با چنین کافري نیز خوش

 طور که گفتم، بدین امید که از این برخورد شایسته نفع ببرد و مسلمان شود. البته همان
ي  جسارتش درباره رویی در برابِر کافر، بر تکبر و اما اگر تواضع و گشاده

 زبانی با او معنایی ندارد و درست نیست. رویی و خوش افزاید، خوش مسلمانان می
کند؛ زیرا تفاوت زیادي  رویی، شادمانی و سرور را به طرف مقابل هدیه می خوش

اش کامالً  رو وجود دارد و نتیجه میان مالقات با شخصی اخمو و شخصی خوش
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هیچ کار نیکی را کوچک و ناچیز «فرمود:  به ابوذر ررو پیامب متفاوت است. از این
چون ». رویی مالقات کنی مپندار؛ حتی این عمل را که با برادرت با گشاده

 شود. رویی، باعث شادي و خوشحالی برادرِ مسلمانت می گشاده
زبانی یا سخن نیکو همراه باشد؛ زیرا  رویی با خوش خوش چه خوب است کهو 
از «ي سخن نیکو فرموده است:  رویی، درباره بر فضیلت خوشعالوه  اهللا رسول

؛ یعنی مانعی میان خود و دوزخ قرار دهید که شما را در برابر »آتش دوزخ پروا کنید
از شما  آري؛ اگر اهللا». اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد«آن حفظ کند. 

آتش دوزخ خواهد بود. ي نجات شما از  بپذیرد؛ صدقه دادن نصف یک خرما نیز مایه
و اگر کسی این را هم نیافت، پس با گفتن سخن نیکو «فرمود:  اهللا سپس رسول

مثالً به برادر مسلمانش بگوید: حال شما چطور ». خود را از آتش دوزخ دور بگرداند
پرسی نماید. و حالِ هرکس را بپرسد،  است؟ و از او و خانواده و عزیزانش احوال

 شود و اجر و ثوابش را خواهد یافت. پیامبر متعال محسوب مینزد اهللا  اي صدقه
چنین  هم». خُلقی نیکی، یعنی خوش«ترجمه:  )1(.»الربُّ ُحسُن اخلُلُِق «فرموده است: 
تر  ایمان مؤمنانی کامل«یعنی:  )2(.»أ�مُل الُمؤِمنَ� إيمانًا أحَسنُهم ُخلًُقا«فرموده است: 

 ».باشد است که اخالقشان، نیکوتر می
*** 

 . (مترجم)]595ي  ؛ ر.ك: حدیث شماره2553صحیح مسلم، ش: [ )1(
 آمده است. [مترجم] 62ي  تخریج این حدیث، در شرح حدیث شماره )2(

                                           



باب: استحباب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن براي  -89
شنونده و نیز تکرارِ آن در صورتی که جز با تکرار، قابل فهم 

 نباشد

�ٍَس  -٧٠١
َ
 َحىتَّ ُ�ْفَهم َ�ْنُه،  أنَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

ً
الثا

َ
َم بِ�لَِمٍة أاَعدها ث

ّ
اكَن إذا تََ�ل

 
َّ
َسل

َ
ْوٍم ف

َ
 ىلَعَ ق

َ
ا.َو�َِذا أىت

ً
الث

َ
ْيِهْم ث

َ
َم عل

َّ
ْيِهْم َسل

َ
 )1([روایت بخاري] َم َعل

گفت، آن را سه بار  هنگامی که سخنی می گوید: پیامبر می انس ترجمه:
ها  رفت و به آن کرد تا سخنش فهمیده شود و هنگامی که نزد گروهی می تکرار می
 نمود. سه بار تکرار می  -حد اکثر –گفت، سالمش را  سالم می

ْت: اَكَن الَكُم رسوِل  اهللاوََ�ْن اَع�َِشَة َريِضَ  -٧٠٢
َ
ْصالً يْفَهُمُه لُكُّ  اهللاَ�ْنَها قال

َ
 ف

ً
الَكما

 )2([روایت ابوداود] َمن �َْسَمُعه.
سخنی آشکار و روشن بود که  اهللا گوید: سخنِ رسول می &عایشه ترجمه:

 فهمید. شنید، می هرکس آن را می
 شرح

استحباب واضح سخن گفتن و روشن ساختن آن : «گوید می /مؤلف، نووي
یعنی ». براي شنونده و نیز تکرارِ آن در صورتی که جز با تکرار، قابل فهم نباشد

سخن  ها آرامی و شمرده با آن شایسته است که انسان، هنگامِ سخن گفتن با مردم، به
اي را  واژهلمات را در هم قاطی نکند و هر چنین ک بگوید، نه با عجله و شتاب؛ هم

سادگی و  طور کامل تلفظ نماید تا سخنش، واضح و آشکار باشد و مخاطب، به به
 بدون تکلف آن را دریابد.

خورند؛  ها را می گویند و حروف و واژه تُند و با عجله سخن میبرخی از مردم 
هایش را تیز کند یا حتی از گوینده بپرسد:  شود گوش اي مخاطب ناگزیر می گونه به

که انسان  ست ایني سخن گفتن، بر خالف سنت است؛ سنت،  تی؟ این نحوهچه گف

 .95صحیح بخاري، ش:  )1(
 .4051، ش: /صحیح أبی داود، از آلبانی )2(
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سادگی بفهمد و الزم نیست که انسان لفظ  اي سخن بگوید که شنونده آن را به گونه به
قلم حرف بزند؛ بلکه با اطرافیان خود با لهجه و گویش خود سخن بگویید و سخنان 

 پیامبر«آمده است:  بن مالک که در حدیث انس شما، واضح و روشن باشد. چنان
از ». کرد تا سخنش قابل فهم باشد گفت، آن را سه بار تکرار می هنگامی که سخنی می

کرد؛  رسد که وقتی سخنش قابل فهم بود، آن را تکرار نمی نظر می این حدیث چنین به
را که در سخنرانی یا در  و این، یک واقعیت است. زیرا بسیاري از احادیث پیامبر

 بینیم. خوانیم و هیچ تکراري در آن نمی شنویم یا می میان مردم بیان فرموده است، می
کنید، براي مخاطب قابل فهم نیست، آن  اما وقتی موضوع یا سخنی که مطرح می

هایش  چنین هنگام سخن گفتن با کسی که گوش را برایش تکرار نمایید تا دریابد؛ هم
اشد، مستحب است که سخن را تکرار کنید تا ب سنگین است یا اطرافش سر و صدا می

 آن را بفهمد.
یعنی ». کرد گفت، سالمش را سه بار تکرار می وقتی به گروهی سالم می پیامبر«

کرد و به همین ترتیب تا سه بار  شدند، دوباره سالم می جه نمیوکرد و مت اگر سالم می
خواست  نی هنگامی که میچنین براي اجازه خواستن؛ یع تر. هم گفت؛ نه بیش سالم می

گرفت. به عبارت دیگر سه بار  ي کسی شود، حد اکثر سه بار اجازه می وارد خانه
بود که هر  گشت. این سنت پیامبر شنید، باز می زد و اگر پاسخی نمی درب می

 کرد. چیزي را حد اکثر بنا بر ضرورت، سه بار تکرار می
یعنی آیا باید به سه زنگ، بسنده کنیم؟  اما آیا زنگ تلفن نیز همین حکم را دارد؛

گیرید و سه بار  احتمال دارد که حکمش، همین باشد. یعنی وقتی با کسی تماس می
و اگر این تماس بنا بر  ست یکنید، کاف شنوید و پاسخی دریافت نمی بوق تلفن را می

 اید. دهي خود وفا کر اید و به وعده قرارِ قبلی باشد، شما کارِ خود را انجام داده
شاید هم بگویند: تلفن، حکمِ دیگري دارد؛ زیرا ممکن است وقتی به خانه زنگ 

هاي  زنید، خانواده دور از تلفن باشند و براي برداشتنِ گوشی ناگزیر باشند قدم می
جواب تلفن را دیر بدهند. بنابراین، هر دو  تا به تلفن برسند و تري بردارند بیش

 احتمال را ذکر کردیم.
سخنِ «گوید:  می &را ذکر کرده است؛ عایشه &حدیث عایشه /ؤلفسپس م

یعنی ». فهمید شنید، می سخنی آشکار و روشن بود که هرکس آن را می اهللا رسول
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گفت،  هایش، در هم و قاطی نبود و از بس با تأنّی و آرامش سخن می حروف و واژه
 توانست یکایک کلماتش را بشمارد. شنونده می

اي در هم و نامفهوم باشد که فهمِ آن  گونه ت که سخنانمان، بهلذا شایسته نیس
براي شنونده مشکل شود؛ زیرا هدف از سخن گفتن، فهماندن مخاطب است و هرچه 

 تر قابلِ فهم باشد، بهتر و شایسته تر است. سخنانِ انسان، بیش
گوید و در صورت نیاز، سخنش را  ناگفته نماند: کسی که آرام و شمرده سخن می

کند، باید این عمل را با این نیت و احساس انجام دهد که از  سه بار تکرار می
.  برخوردار شود اهللا نماید تا از اجر و پاداشِ پیروي از رسول پیروي می اهللا رسول

پیروي  اهللا ها با این نیت و تصور عمل کنید که از رسول ي سنت که به همه چه این
 از آن بزرگوار دست یابید.نمایید تا به فضیلت پیروي  می

*** 



درست  نشین به سخنانِ باب: اهمیت توجه و گوش دادنِ هم -90
که عالمِ یا سخنران،  ؛ و اینگوید نشینش می و جایزي که هم

 حاضران مجلس را به سکوت دعوت کند

َوَداع:  اهللاقاَل: قاَل يِل رسوُل  اهللاَ�ْن َجر�ِر بِْن عبدِ  -٧٠٣
ْ
ِة ال ْستَْنِصِت ا«يِف َحجَّ

اب َ�ْعٍض «ثمَّ قال: » انلَّاَس 
َ
اراً يرْضُِب َ�ْعُضُ�ْم رِق فَّ

ُ
 )1([متفقٌ علیه]». ال ترِْجُعوا َ�ْعِدي ك

در حج وداع به من فرمود:  اهللا گوید: رسول می جریر بن عبداهللا ترجمه:
ز سانِ کافران نشوید که برخی ا پس از من به«گاه فرمود:  و آن» مردم را ساکت کن«

 ».شما، گردنِ برخی دیگر را بزنند
 شرح

در این باب به موضوع توجه و گوش دادن انسان به سخنانِ  /مؤلف، نووي
نشینش پرداخته و این نکته را بیان کرده است که عالم یا مربی  جایز و شرعیِ هم

ها بخواهد که به سخنانش توجه نمایند.  مردم، مخاطبانش را ساکت کند و از آن
گفت و طرف  کرد؛ یعنی اگر سالم می سه بار سالم می ان شد که پیامبرتر بی پیش

شنید،  کرد و چون جوابی نمی دوباره می شنید، پیامبر مقابلش سالمِ ایشان را نمی
کرد، دیگر سالم  نمود و وقتی پس از سه بار، جوابی دریافت نمی ي دیگر سالم میبار

 گفت. نمی
نشینش گوش دهد؛ البته در  د به سخنانِ همدر این باب آمده است: انسان بای

نشینش سخنِ حرام و ناجایز نگوید. توجه و گوش دادن به سخنانِ  صورتی که هم
گوید، ما حرف  نشین هم به سخن است و هم به عمل؛ یعنی وقتی کسی سخن می هم

نزنیم تا سخنانِ گوینده، مفهوم باشد و همهمه و صداهاي اضافی، مشکلی ایجاد نکند 
 ي حاضران از سخنان گوینده، استفاده نمایند. همهو 

که به او نگاه کنیم و توجه یا نگاه  ست اینو اما توجه عملی به سخنانِ گوینده، 
سو  گوید و ما به این سو و آن چپ و راست نباشد؛ زیرا وقتی با ما سخن میما به 
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به سخنانش توجه  خاطرِ تکبر است که کند به شود و فکر می بنگریم، به ما بدبین می
 فرماید: کنیم. اهللا متعال می نمی

كَ  تَُصّعِرۡ  َوَ� ﴿  ٱ ِ�  ِش َ�مۡ  َوَ�  لِلنَّاِس  َخدَّ
َ
ۖ  ِض �ۡ�     ]١٨: لقامن[  ﴾َمرًَحا

 متکبرانه از مردم روي برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو.

ها  ي بگرداند و به آنکه انسان از دیگران رو ست اینلذا یکی از نشانه هاي تکبر، 
پس به گوینده نگاه کنید تا دریابد که شما، به او و سخنانش یا سخنانشان توجه نکند. 

که سخنانِ حرام و ناجایزي بگوید؛ مثالً از کسی غیبت کند یا  توجه دارید؛ مگر این
سخنان بیهوده بگوید. در چنین مواردي به سخنانش توجه نکنید؛ بلکه او را از گفتن 

چنان به گفتنِ سخنان ناجایز ادامه داد و به  انِ ناجایز منع نمایید و اگر همسخن
جا را ترك کنید. زیرا اهللا متعال  نصیحت شما توجه نکرد، بر شما واجب است که آن

 فرماید: می

َل  َوقَدۡ ﴿ نۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعَليۡ  نَزَّ
َ
ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  ُتمۡ َسِمعۡ  إَِذا أ  َتهۡ �ُسۡ وَ  بَِها َفرُ يُ�ۡ  �َّ

ُ
 َزأ

ْ َ�قۡ  فََ�  بَِها ٰ  َمَعُهمۡ  ُعُدوا ْ  َح�َّ َ ٱ إِنَّ  لُُهۡمۗ ّمِثۡ  اإِذٗ  إِنَُّ�مۡ  ۦٓ هِ َ�ۡ�ِ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا َّ� 
ۡ ٱ َجاِمعُ  ٰ لۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل    ]١٤٠:  النساء[  ﴾١٤٠ َ�ِيًعا َجَهنَّمَ  ِ�  فِرِ�نَ َ�

ی را انکار و هل کرده که چون شنیدید گروهی آیات الو اهللا (این حکم را) در قرآن بر شما ناز
که به گفتار دیگري بپردازند؛ زیرا در این صورت شما  کنند، با آنان ننشینید تا آناستهزا می

 کند.ي منافقان و کافران را در دوزخ جمع مینیز همانند آنان هستید. اهللا، همه

 ده است که پیامبررا ذکر کر حدیث جریر بن عبداهللا بجلی /سپس مؤلف
ال ترِْجُعوا َ�ْعِدي «گاه فرمود:  در حج وداع به او امر نمود مردم را ساکت کند و آن

اراً يرْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاب َ�ْعٍض  سانِ کافران نشوید که برخی  پس از من به: «یعنی .»ُكفَّ
باشد؛  فوع میدر این حدیث، مر »يرْضُِب «ي  واژه ».از شما، گردنِ برخی دیگر را بزنند

شود که  نه مجزوم. زیرا جواب نهی نیست؛ بلکه حال است. لذا مفهوم حدیث، این می
پس از من کافر نشوید؛ در حالی که برخی از شما گردنِ برخی دیگر را بزنند. 

که حدیثی  یابیم جنگیدن مسلمانان با یکدیگر، کفر است. چنان جاست که درمی این
ُمْسِلِم فُُسوٌق «فرموده است:  اهللا کند؛ رسول دیگر، این سخن را تأیید می

ْ
ِسبَاُب ال
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ُ ُ�ْفرٌ 
ُ

البته ». ناسزاگویی به مسلمان، فسق است و جنگیدن با او، کفر«یعنی:  )1(.»َوقِتَاهل
 فرماید: ي اسالم اخراج کند؛ زیرا اهللا متعال می کفري نیست که مسلمان را از دایره

ٓ  �ن﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ َطا ْ �ۡ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ بَيۡ  لُِحوا ٰ إِحۡ  َ�َغۡت  فَإِنۢ  َنُهَما  َ�َ  ُهَماَدٮ

 ٱ
ُ
ْ َفَ�ٰ  َرىٰ خۡ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تُِلوا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  َح�َّ

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فَإِن �َّ ۡص  َءۡت فَا

َ
ْ فَأ  َنُهَمابَيۡ  لُِحوا

 ِ قۡ  لِ َعدۡ لۡ ٱب
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ إِ�ََّما ٩ ِسِط�َ ُمقۡ ل ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ۡص  َوة

َ
ْ فَأ  لُِحوا

َخَو�ۡ  َ�ۡ�َ 
َ
     ]١٠  ،٩: احلجرات[  ﴾ُ�مۚۡ أ

و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر جنگیدند، میانشان صلح برقرار کنید. و اگر یکی از این دو 
حکم اهللا بازگردد. و اگر (به گروه، به گروه دیگر تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگید تا به 

حکم اهللا) بازگشت، در میانشان به عدالت و انصاف، صلح برقرار کنید و عدالت و دادگري 
گمان اهللا، دادگران را دوست دارد. جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند؛  پیشه نمایید. بی

 پس در میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید.

*** 
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 روي در آن عظه و میانهباب: مو -91

 فرماید: اهللا متعال می

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب     ]١٢٥: النحل[  ﴾َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل
 با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان.

 

َمَة قال: اَكَن اْ�ُن مْسُعودٍ  -٧٠٤
َ
  عن أيب وائٍِل َشِقيِق بِن َسل

ِّ
ِيٍس َمّرةً، يُذك

َ
ُرنَا يف لُكِّ مخ
ْرَ�َنا لُكَّ يَْوٍم، َ�َقاَل: أَما إِنَُّه َ�ْمَنُعِ� 

َّ
نََّك َذك

َ
َوِدْدُت �

َ
بَا عْبِد الرَّمْحِن ل

َ
ُ رَُجل: يَا أ

َ
 ِمْن ذلَك َ�َقاَل هل

َما اَكَن رسوُل 
َ
ُ�ْم بِاملْوِعظِة، ك

ُ
ل خَتوَّ

َ
 أ

ِّ
ُ�ْم و�ِ�

َّ
ِمل

ُ
رَهُ أْن أ

ْ
�

َ
 أ

ِّ
َة  اهللا��

َ
َا بَِها َ�اف

ُ
نل َ�َتَخوَّ

ْيَنا.
َ
آَمِة عل  )1([متفقٌ علیه] السَّ

شنبه ما را  هر پنج مسعود گوید: ابن می /ابووائل، شقیق بن سلمه ترجمه:
داد. شخصی به او گفت: اي ابوعبدالرحمن! دوست دارم هر روز ما را پند و  اندرز می

که  ست ایندارد،  را از این کار باز میچیزي که م«فرمود:  مسعود اندرز دهی. ابن
گیرم  وضعیت و رغبت شما را در نظر می؛ لذا دوست ندارم شما را خسته و ملول کنم

گونه که  کنم. همان شما را موعظه می -اي یک بار هفته -هر از چند گاهی  و
 کرد و حالِ ي روزانه دوري می از موعظه ،سردي و ماللت ما از ترسِ دل اهللا رسول

 نمود. ما را رعایت می
 شرح

یعنی باید در موعظه و ». روي در آن باب موعظه و میانه«گوید:  می /مؤلف
سرد  روي کرد تا مردم، خسته و ملول نشوند و از پند و اندرز، دل سخنرانی میانه

 نگردند.
موعظه، یعنی پند و اندرز و یادآوري احکام شرعی به همراه تشویق و ترغیب. 

عمل بر تو واجب است؛ پس تقواي اهللا پیشه  عمل و فالن گویید: فالن می مثالً به کسی
 کن و واجبات االهی را انجام بده.

 اید:فرم می که اهللا باشد؛ چنان اهللا می ، کتابو بهترین پند ترین واعظ بزرگ
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � وۡ  ُ�مَءتۡ َجا ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ِعَظةٞ مَّ ٓ  رَّ ُدورِ ٱ ِ�  لَِّما ءٞ وَِشَفا  ىوَُهدٗ  لصُّ
    ]٥٧:  يونس[  ﴾٥٧ ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  ةٞ َورَۡ�َ 

ي بهبودي و درمان  راستی پندي از سوي پروردگارتان آمده که مایه اي مردم! به
 هاست و هدایت و رحمتی براي مومنان است. که در سینه ست یهای بیماري

باشد؛ زیرا هم در آن  هللا میي پند است، کتاب ا اي که مایه ترین موعظه لذا بزرگ
چنین در آن از بهشت و  تشویق و ترغیب وجود دارد و هم هشدار و ترهیب؛ هم

دوزخ یاد شده و از پرهیزگاران و بدکاران، سخن به میان آمده است؛ لذا قرآن، 
که عقل دارد یا با جان و دل، به  باشد؛ البته براي کسی ترین کتاب پنددهنده می بزرگ

 فرماید: گونه که اهللا متعال می سپارد. همان دها گوش میحقایق و پن

ٓ  �َذا﴿ نزَِلۡت  َما
ُ
ٞ  أ ن ُهمفَِمنۡ  ُسوَرة يُُّ�مۡ  َ�ُقوُل  مَّ

َ
ِ َ�ٰ  هُ َزاَدتۡ  � ۚ نٗ إِيَ�ٰ  ۦٓ ِذه ا ا مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ َّ� 

 ْ ونَ َتبۡ �َسۡ  وَُهمۡ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ فََزاَد�ۡ  َءاَمُنوا       ]١٢٤: التوبة[  ﴾١٢٤ ِ�ُ
یک از  گویند: این سوره بر  ایمانِ کدام اي نازل شود، برخی از منافقان می امی که سورهو هنگ

شما افزود؟ ولی این سوره بر  ایمان مومنان افزود و آنان (از نزول این سوره) شادمان 
 شوند. می

و از  شود کند، بر ایمانش افزوده می مؤمن هر بار که آیه اي از کتاب را قرائت می
 گردد. دهد، برخوردار می از این کتاب بزرگ در دلش قرار می هللانوري که ا

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ َوأ َرٞض  قُلُو�ِهِم ِ�  �َّ ْ  ِسهِمۡ رِجۡ  إَِ�ٰ  ًسارِجۡ  ُهمۡ فََزاَد�ۡ  مَّ  ﴾١٢٥ فُِرونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  َوَماتُوا

    ]١٢٥: التوبة[ 
 ل کفر مردند.و اما بر پلیدي و شک بیماردالن، پلیدي و شکی دیگر افزود و در حا

 پناه بر اهللا متعال.
لذا شایسته است که انسان،مردم را با قرآن و سنت و سخنان ائمه و هر چیزي که 

 گرداند، پند و اندرز دهد. می گرداند وآن را متوجه اهللا ها را نرم می دل
روي کرد؛ لذا براي مردم  یادآور شده که در موعظه باید میانه /سپس مؤلف

نمایید و آنان را از قرآن و سنت و  سرد و خسته می ها را دل نید که آنزیاد موعظه نک
گردانید؛ زیرا وقتی روح و روان انسان خسته شود، رنجور و  سخنان علما، فراري می

ترین  رو فرزانه کند. از این بسا از حق و حقیقت دوري می گردد و چه سرد می دل
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که در رابطه با پند و موعظه، حالِ مردم را  بود اهللا  ها، رسول گر از میان انسان موعظه
سرد نگردند و از   فرمود تا خسته و دل ها زیاد موعظه نمی کرد و براي آن رعایت می

 سخن حق بیزار نشوند.
 فرماید: می این آیه را در رأس این باب ذکر کرده است که اهللا /مؤلفسپس 

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ َوَ�ٰ  َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
  ﴾َسنُ أ

 ]  ١٢٥: النحل[ 
 با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان و به بهترین روش با آنان گفتگو کن.

 به دینِ اهللا؛ یعنی »به راه پروردگارت فرا بخوان: «﴾َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿
شود. به  را راه پروردگار، همان دین اوست که به اهللا متعال منتهی میدعوت بده. زی

عبارت دیگر هرکس راه این دین را در پیش بگیرد، این دین، او را به اهللا متعال 
ي  رساند. چراکه اهللا متعال این دین را براي بندگانش مقرر فرموده است. لذا واژه می

 باشد. می اهللا، دین اهللا شود و منظور از سبیل میاضافه » اهللا«ي  یا راه به کلمه» سبیل«

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ َوَ�ٰ  َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
  ﴾َسنُ أ

 ]  ١٢٥: النحل[ 
 .با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان و به بهترین روش با آنان گفتگو کن

 در این آیه به سه چیز امر شده است:
که هر چیزي را سرِ جایش قرار دهیم؛ وقت  ست اینحکمت،  نخست: حکمت:

ها و  مناسب، سخن مناسب، و مکان مناسب را در نظر بگیریم؛ زیرا برخی از مکان
سر  ها براي پند و اندرز، مناسب نیست. برخی از افراد نیز در وضعیت یا حالتی به زمان
گاه آنان را  رند که باید صبر کنید تا شرایط براي پند و اندرزِ آنان فراهم شود و آنب می

رو اهللا متعال فرمود:  ي پذیرش آن باشند. از این در زمانی پند دهید که آماده
﴿ ِ  اند: حکمت، یعنی قرار دادن هر چیزي سرِ جایش. ؛ علما گفته﴾َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب

ت خود را با پند نیک و پسندیده به انجام یعنی دعو دوم: پند نیک و پسندیده:
ي پروردگار متعال بگرداند. یعنی  ها را نرم و متوجه برسانید؛ موعظه یا پندي که دل

تري دارد، پس از  موعظه، باید نیک و پسندیده باشد؛ اگر ترغیب و تشویق، تأثیر بیش
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از تر است، طریق تشویق و ترغیب دعوت دهید و اگر ترساندن یا هشدار دادن، مؤثر
 این روش در دعوت خویش استفاده کنید.
 ار و روش نیز نیک و پسندیده باشد و نیزموعظه و دعوت، باید از لحاظ ساخت

کننده دعوت دهید؛ دالیلی از شریعت و دالیلی عقلی که  کننده؛ یعنی با دالیل قانع قانع
راستین، با دالیل مبتنی بر شریعت است. زیرا برخی از مردم، مانند مؤمنان مخلص و 

 فرماید: که اهللا متعال می شوند. چنان شرعی قانع می

ُ ٱ َقَ�  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َوَ�  ِمنٖ لُِمؤۡ  َ�نَ  َوَما﴿ مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن ًراأ

َ
 َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ  ِمنۡ 
َ
 ]  ٣٦:  األحزاب[  ﴾رِهِمۡ أ

 و پیامبرش به کاري حکم دهند، براي سزاوار هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که چون اهللا
 ها در کارشان اختیاري باشد. آن

کنند؛ بلکه خواهانِ دالیل عقلی  اما برخی از مردم به دالیل شرعی بسنده نمی
رو اهللا متعال در بسیاري از آیاتی که بر پیامبرش نازل کرده، به دالیلی  هستند. از این

گیخته شدن پس از مرگ بنگرید؛ کفار دالل نموده است. مثًال به برانست ی اعقل
خوانِ پوسیده را ست ی ابرانگیخته شدن پس از مرگ را انکار کردند و گفتند: چه کس

خورد و باز  میرد و زمین، گوشت و پوست و استخوانش را می کند؟ انسان می زنده می
 شود؟ اهللا متعال در پاسخشان فرمود: این انسان، برانگیخته می

ِيٓ ٱ ايِيهَ ُ�ۡ  قُۡل ﴿ َّ�  ٓ َها
َ
�َشأ

َ
َل  أ وَّ

َ
�ٖ  أ  ]  ٧٩: يس[  ﴾َمرَّ
 کند که نخستین بار آن را آفرید. بگو: همان ذاتی آن را زنده می

. و بازآفرینی از خوان را نخستین بار آفرید؟ آري؛ اهللاست ا اینچه کسی 
 تر است: نخستین آفرینش، آسان

ِيٱ وَُهوَ ﴿ ْ َ�بۡ  �َّ هۡ  وَُهوَ  ۥُدهُ يُعِي ُ�مَّ  قَ لۡ �َۡ ٱ َدُؤا
َ
 ]  ٢٧: الروم[  ﴾هِ َعلَيۡ  َونُ أ

نماید و این کار براي او  کند و سپس تکرارش می که آفرینش را آغاز می ست یو او، ذات
 تر است. آسان

 فرماید: چنین می هم

وَ ﴿
َ
ِيٱ َس لَيۡ  أ َ�ٰ ٱ َخلَقَ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ٰٓ  ِدرٍ بَِ�ٰ  َض �ۡ� ن َ�َ

َ
 ]  ٨١: سي[ ﴾لَُهمِمثۡ  لُقَ َ�ۡ  أ

 ها را بیافریند؟ ها و زمین را آفریده است، توانایی آن را ندارد که مانند این آیا ذاتی که آسمان 
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با استدالل به سرآغاز آفرینش، معاد را اثبات  که اهللا ست یها دالیلی عقل این
 کرد.

 ي زمینِ مرده، استدالل فرموده باره به احیاي دوباره چنین در این اهللا متعال هم
که اهللا متعال بر زمینِ خشک و مرده اي که گیاه و علفی در آن نیست،  است. چنان

شود. چه کسی، به این گیاهان حیات  گاه زمین، سرسبز می فرستد و آن باران فرو می
کند، توانایی  . پس ذاتی که گیاهان مرده و خشکیده را زنده میبخشد؟ آري؛ اهللا می

 زنده کردن مردگان را دارد.
؛ زیرا بدور از حکمت است که اهللا ست یحیاتی دوباره، قطع و یدگد زنوجو

را از نعمت و روزي برخوردار سازد و  ها آنمتعال مخلوقاتش را بیافریند و 
ها نازل کند و پیامبرانی به سويِ آنان بفرستد و به جهاد و پیکار با  هایی بر آن کتاب

یایی فانی و گذرا باشد. امکان ندارد؛ خاطر دن ها به ي این دشمنانش دستور دهد و همه
قطع زندگی دیگري هم وجود دارد که زندگیِ  این، بر خالف حکمت است. بلکه به

 فرماید: گونه که اهللا متعال می . همانست یحقیق

مۡ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  َ�ُقوُل ﴿  ]  ٢٤: الفجر[  ﴾ِ�ََياِ�  ُت قَدَّ
ناپذیر)  اش براي زندگی (حقیقی و پایانگوید: اي ک شود و) می (در آخرت، انسان متذکر می
 فرستادم. خود، (اعمال نیکی) پیش می

 لذا زندگیِ حقیقی، زندگیِ آخرت است:

﴿ ٓ �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َر�ََّنا  ]  ٢٠١: البقرة[  ﴾�َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  َيا�ُّ
ا فرما و در آخرت نیز نیکی بده و ما را از عذاب آتش اي پروردگامان! در دنیا به ما نیکی عط

 محفوظ بدار.

کند،  ي دعوت به آن سفارش می درباره اي که اهللا و اما سومین نکتهسوم: 
ۡ َوَ�ٰ ﴿ فرماید: که می ست این ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
و به بهترین روش با آنان : «﴾َسنُ أ

فرا خواندي، اما  ده به دین اهللایعنی وقتی با حکمت و پند پسندی». گفتگو کن
طرف مقابل نپذیرفت، به بهترین روش با او گفتگو کن؛ اگر براي رد سخنت دلیل 

پندار و دلیلش را بیان کن و اگر  درستیآورد، با روشی درست و اخالقی، دالیل نا می
؛ انجامید، به سراغ سایر دالیل برو و با او جر و بحث نکن رد دلیلش، به درازا می

 سان قانع شود. یعنی دالیلی برایش بیاور که پاسخی برایش نداشته باشد تا بدین
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ي اهللا با او مجادله کرد؛  بنگرید که شخصی درباره به عنوان نمونه به ابراهیم
 فرماید: باره می اهللا متعال در این

لَمۡ ﴿
َ
ِيٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ٓ ٰ إِبۡ  جَّ َحا نۡ  ۦٓ َرّ�ِهِ  ِ�  مَ  ِۧ� َ�

َ
ٰ َءاتَ  أ ُ ٱ هُ ٮ ۡ ٱ �َّ ٰ إِبۡ  قَاَل  إِذۡ  َك ُملۡ ل َ  مُ  ِۧ� َ�  َرّ�ِ

ِيٱ ۠  قَاَل  َوُ�ِميُت  ۦيُۡ�ِ  �َّ نَا
َ
�  ِ�ۡ

ُ
ِميُتۖ  ۦأ

ُ
ٰ إِبۡ  َقاَل  َوأ َ ٱ فَإِنَّ  مُ  ِۧ� َ� َّ�  

ۡ
ِ  ِ� يَأ مۡ ٱب  ِس لشَّ

ۡ ٱ ِمنَ    قِ َمۡ�ِ ل
ۡ
ۡ ٱ ِمنَ  بَِها تِ َفأ ِيٱ َ�ُبِهَت  رِبِ َمغۡ ل َّ�  ۗ ُ ٱوَ  َ�َفَر  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ

ٰ ٱ  ]  ٢٥٨: البقرة[  ﴾٢٥٨ لِِم�َ ل�َّ
-دانی که چون اهللا به او فرمانروایی داده بود، با ابراهیم دربارهآیا ماجراي آن پادشاهی را می

-که زنده می ست یي پروردگارش جر و بحث کرد؛ وقتی ابراهیم به او گفت: پروردگارم ذات
میرانم. ابراهیم فرمود: اهللا، خورشید را کنم و میزنده می میراند؛ پاسخ داد: من نیزکند و می

گویی) آن را از مغرب طلوع بده. در نتیجه کسی دهد؛ پس (اگر راست میاز شرق طلوع می
که کفر ورزیده بود، مات و مبهوت شد (و دیگر نتوانست چیزي بگوید). و اهللا، ستمگران را 

 کند.هدایت نمی

؛ یعنی تو، »میراند کند و می پروردگارم زنده می«سرکش گفت: به آن پادشاه  ابراهیم
توانایی زنده کردن و میراندن نداري. اما آن پادشاه سرکش، دست از مجادله و سرکشی 

گاه دستور داد شخصی را  توانم این کار را انجام دهم. آن برنداشت و گفت: من هم می
سان زندگی  را آزاد کرد و گفت: بدین آوردند که برایش حکم اعدام صادر کرده بود؛ پس او

چنین به دستورِ او، شخصی را که سزاوار قتل نبود، آوردند و کشتند؛ و گفت:  بخشم. هم می
 کُشم. یعنی از این کار، به زنده کردن و میراندن تعبیر کرد! گونه می این

او توانست با  می گرچهبه این ادعایش هیچ توجه نکرد؛   جا بود که ابراهیم آن
مجادله کند و بگوید: کاري که تو انجام دادي، در حقیقت زنده کردن و میراندن 

بلکه تو با دستورِ خود سبب مرگ یک نفر شدي که همان قتل است و با نیست؛ 
که زنده کردن و میراندن  برداشتن حکمِ اعدام، سبب مرگش را برطرف کردي. این

حرفی براي گفتن نداشته باشد،  که طرف مقابلش براي این نیست. اما ابراهیم
طلوع  گفت: پروردگارم، خورشید را از شرقموضوع دیگري را پیش کشید و 

لذا پادشاه سرکش پاسخی  را از غرب طلوع بده. نگویی آ دهد؛ اگر راست می می
ِيٱ َ�ُبِهَت ﴿فرماید:  طور که اهللا متعال می نداشت. همان پس کسی که کفر : «﴾ َ�َفرَ  �َّ

 ».ود، مات و مبهوت شد و نتوانست چیزي بگویدورزیده ب
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ۡ َوَ�ٰ ﴿ فرماید: هر حال اهللا متعال می به ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
و به بهترین روش : «﴾َسنُ أ

شود که اگر کسی، توانایی مجادله و  از این آیه چنین برداشت می». با آنان گفتگو کن
ک مؤمن راستین که هیچ شبهه و گفتگو ندارد، هرگز وارد بحث و مجادله نشود. گاه ی

شود و در برابرش  اشکالی برایش وجود ندارد، با فردي لجوج و وراج وارد بحث می
کس وارد بحث نشوید؛ زیرا اگر با او بحث و  آورد. در چنین مواردي با هیچ کم می

توانید به بهترین روش گفتگو نمایید. این گفتگو را به زمان دیگري  گفتگو کنید، نمی
 تر و توانمندتر از شما با او مباحثه کند. که شخصی قوي ندازید یا اینبی

*** 

ار بن يارس ريض  -٧٠٥ َقظان َ�مَّ  اهللاعنهما قال: سِمْعُت رسوَل  اهللاعن أيب ايلْ
رِص «يقول: 

ْ
ق
َ
الَة وَأ وا الصَّ

ُ
ِطيل

َ
أ
َ
وا إنَّ ُطوَل صالةِ الرَُّجل َوقرَِصَ ُخْطَبتَِه، َمئِنٌَّة ِمْن فقِهَه؛ ف

 )1([روایت مسلم] ».اخلُْطبةَ 
فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می $ابوالیقظان، عمار بن یاسر ترجمه:

؛ ي دانش و آگاهی اوست اش، نشانه طوالنی بودن نماز انسان و کوتاه بودن خطبه«
 ».را کوتاه کنید -سخنرانی -پس نماز را طوالنی و خطبه

ِ�ِّ  مِ �َ َ�ْن ُمعاو�َة بِْن احلَ  -٧٠٦
َ
ل نا أَص�ِّ َمَع رسوِل «قال:  السُّ

َ
 اهللابَيَْنَما أ

ْ
، إِذ

َياه! اهللارمَْحَُك َ�َطَس رُجٌل ِمْن الَقْوِم َ�ُقلت: يَ  مَّ
ُ
ْ�َل أ

ُ
ُت: َوا ث

ْ
بَْصارِِهم، َ�ُقل

َ
َقْوُم بِأ

ْ
َرماِ� ال

َ
، ف

ُ�وَن بِأيْدِ  وا يرَْضِ
ُ
َجَعل

َ
؟ ف ُتونَِ� َما َشأنُُ�م َ�ْنُظُروَن إىِلَّ ْ�ُتُهم يَُصمِّ

َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
َخاِذِهم ف

ْ
ف
َ
يِهم ىلَعَ أ

ا َص�َّ رسوُل  مَّ
َ
ل
َ
، ف تُّ

َ
ْحسَن  اهللالِك�ِّ َسك

َ
ُه َوال َ�ْعَدهُ أ

َ
ْبل

َ
� 

ً
ما

ِّ
يُْت ُمَعل

َ
، َما َرأ ِّ�

ُ
بِأيِب ُهَو وأ

َ
ف

وَ 
َ
 ِمْنُه، ف

ً
َ�� َوال َشَتَم�، قال اهللاَ�ْعلِيما  وال رَضَ

َ
َهر�

َ
ُح فيها : «َما ك

ُ
الَة ال يَْصل إِنَّ َهِذهِ الصَّ

ُقرآنِ 
ْ
بِ�، وقَراَءةُ ال

ْ
َما ِ�َ التَّْسبِيُح واتلَّك  ». يَشٌء ِمْن الَكِم انلَّاس، إِ�َّ

َ
  وْ أ

َ
 ا قال رسوُل مَ ك

 اهللا
ُ
 . ق

ْ
 اهللا: يا رسول ُت ل

ِّ
ا بِاِإلْسالم، و�ِنَّ ِمنَّ  اهللا، وقْد جاَء ةٍ يَّ عْهٍد جبَاِهلِ   حديُث ، إ�

ان؟ قال:  هَّ
ُ
ك

ْ
تُوَن ال

ْ
ِ «رجاالً يَأ ت

ْ
ال تأ

َ
 » ِهمْ ف

ُ
 ق

ْ
وَن؟ قال:  اٌل جَ : َوِمنَّا رِ ُت ل ء «َ�َتط�َّ َذاَك يَشْ

ال يَ 
َ
�َُّهمْ َ�ِدونَه يف ُصدورِِهم، ف  )2(]مسلم یتروا[ .»ُصدَّ

 .869صحیح مسلم، ش:  )1(
 .537صحیح مسلم، ش:  )2(
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خواندم که  نماز می اهللا گوید: با رسول می م سلَمیکَمعاویه بن ح ترجمه:
گفتم. ناگاه همه نگاه خود را به  »اهللايَرمَْحَُك «جماعت، عطسه زد؛ لذا  مردي از میانِ

کنید؟ مردم  طور به من نگاه می سوي من دوختند. گفتم: اي واي مادر جان! چرا این
خواهند  شروع به زدنِ دستانشان بر روي پاهایشان کردند. و چون متوجه شدم که می

که پدر و  - اهللا رسولگند پس از پایان نماز، به اهللا سو مرا ساکت کنند، ساکت شدم.
ي  نحوهاز او ندیدم که از نظرِ  ش باد و هیچ معلمی پیش از او و پسمادرم فدای

رویی به من نگاه کرد و نه مرا زد و نه به  نه با خشم و ترش  -آموزش از او بهتر باشد
نماز نیست؛ زیرا ي این  یک از سخنان مردم، شایسته هیچ«من بد گفت؛ بلکه فرمود: 

یا چنین سخنی فرمود. عرض کردم: اي ». نماز، تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است
ی ا فرستاده است. در میانِ ما کسانمسلمانم و اینک اهللا، اسالم ر خدا! من، تازه رسول

گفتم: در میانِ ما کسانی ». تو نزد کاهنان نرو«روند؟ فرمود:  هستند که نزد کاهنان می
که در  ست اي هاین، وسوس«گیرند؟ فرمود:  میبد فال به  -هر چیزي را -که هستند 

 ».ها را از تصمیم و کارِشان باز دارد و نباید آن کند هایشان خطور می دل
ي درونی توجه نکنند و مطابقِ معمول، کارِ  [یعنی به این حالت روانی یا وسوسه

 )1(خود را انجام دهند.]

ِعْر�اِض  -٧٠٧
ْ
ْت  اهللاقال: وََ�َظَنا رسوُل  بِْن َساِر�َة َوَعن ال

َ
َمْوِعَظًة بليغًة وَِجل

ُعُيون.
ْ
ْت ِمْنَها ال

َ
وُب َوَذَرف

ُ
ُقل

ْ
بندي  طور کامل در باب پاي تر به این حدیث پیش[ ِمْنَها ال

یت روااین حدیث را  ابوداود و ترمذيجا یادآوري کردیم که  به سنت ذکر شد؛ آن
 )2(ن حدیث را حسن صحیح دانسته است.]ترمذي، ای اند و کرده

براي ما سخنرانی شیوایی  اهللا گوید: رسول می عرباض بن ساریه ترجمه:
 ها، اشک سرازیر شد. ها از آن ترسید و از چشم ایراد فرمود که دل

 

 مترجم. )1(
. 2455؛ و إرواءالغلیل، ش: 2549؛ صحیح الجامع، ش: 937، ش: /السلسلۀ الصحیحۀ، آلبانی )2(

 .161ي  ر.ك: حدیث شماره
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 شرح
؛ یعنی موعظه نباید »روي در آن باب موعظه و میانه«گوید:  می /مؤلف، نووي

 سرد کند. مردم را خسته و دلاي باشد که  گونه به
 فرماید: می آیه استدالل کرده است که اهللاین در این باب، به  /مؤلف

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ َوَ�ٰ  َسَنةِ� �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل ِ  ُهمِدل حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 ﴾َسنُ أ

    ]١٢٥: النحل[ 
 ارت فرابخوان و به بهترین روش با آنان گفتگو کن.با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگ

حدیثی بدین مضمون  /ي این آیه، سخن گفتیم. سپس مؤلف تر درباره پیش
طوالنی بودن نماز «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $نقل کرده است که عمار بن یاسر

ی و ي دانش و آگاهی اوست؛ پس نماز را طوالن اش، نشانه انسان و کوتاه بودن خطبه
 منظور، نماز جمعه است.». را کوتاه کنید -سخنرانی -خطبه

ي  نماز جمعه دو خطبه دارد که پیش از نماز است. گرچه ظاهر حدیث درباره
ها  ي سخنرانی حکمش عام است و شامل همهباشد؛ اما  ي جمعه می کوتاه کردن خطبه

طوالنی کند و خطبه ها را  ها یا سخنرانی شود. لذا شایسته نیست که انسان، خطبه می
 هرچه کوتاه تر باشد، بهتر است؛ به دو دلیل:

 سرد نشوند. که مردم، خسته و دل براي این نخست:
سخنانِ خطیب را خوب دریابند. زیرا وقتی سخنی، طوالنی شود، انسان  دوم:

تر قابل هضم و قابل درك  کند. اما سخنِ کوتاه، بیش بخش زیادي از آن را فراموش می
 .شود سرديِ مردم نمی است و هم باعث خستگی و دلمفیدتر هم رو  ؛ از اینباشد می

باشد که خیلی  که مانند نمازِ پیامبر ست اینالبته منظور از طوالنی کردن نماز، 
خواند،  را که نمازهاي عشاء را طوالنی می معاذ طوالنی نیست؛ زیرا پیامبر

يَا «که فرمود:  داد؛ چنان بح را طول میهاي ص سرزنش کرد؛ و نیز آن مردي را که نماز
ر�ن يَها انلَّاس! إنَّ ِمن�م ُمنَفِّ

َ
اي مردم! برخی از شما دیگران را از دین « یعنی: )1(.»أ

 ».کنید گریزان می

 .466)؛ و صحیح مسلم، ش: 704، 702، 90صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 اهللا لوکه مطابق نماز رس ست اینلذا منظور از طوالنی کردن نماز دین جا، 
تنهایی نماز  ولی هنگامی که به .استنماز  ست که انسان، پیش باشد؛ این، زمانی

کس او را منع  خوانَد، هرچه دوست دارد، نمازش را طوالنی بخواند و هیچ می
 شود. سپس پیامبر خواند و به خودش مربوط می کند؛ چون تنهایی نماز می نمی

یعنی نماز جماعت را به همان ». پس نماز را طوالنی و خطبه را کوتاه کنید«فرمود: 
ول دهید که در سنت، ثابت شده است؛ البته خطبه را کوتاه کنید. ضمن اندازه اي ط

 باشد.و سودمند بخش  آگاهی شورآفرین، که خطبه، باید اثرگذار، این
با  مکَ، حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که معاویه بن ح/سپس مؤلف

گفت؛  »احلمدهللا«که مردي از میانِ جماعت، عطسه زد و  خواند نماز می اهللا رسول
 »احلمدهللا«زیرا اگر کسی عطسه بزند و  .گفت »اهللايَرمَْحَُك «در جوابش  معاویهلذا 

بگویید؛  »اهللايَرمَْحَُك «و شما این را بشنوید، بر شما واجب است که در جوابش  بگوید
البته جواب عطسه، در نماز جایز  اگرچه مشغول مطالعه یا خواندنِ کتابی باشید.

رو مردم نگاه خود را به سويِ  باشد. از این زدن در نماز، جایز نمی نیست؛ زیرا حرف
که یکّه  دوختند و با نگاه خود، او را سرزنش کردند. معاویه معاویه بن حکم

کار کردم؟ لذا حاضران با دستان  خورده بود، گفت: اي واي مادر جان! مگر من چه
ساکت شد و به  د. لذا معاویهزدند تا او را ساکت کنن خود بر روي پاهایشان می

یک از  هیچ«او را صدا زد و به او فرمود:  نمازش ادامه داد. نماز که تمام شد، پیامبر
ي این نماز نیست؛ زیرا نماز، تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن  سخنان مردم، شایسته

هیچ  باد؛ من پیامبر پدر و مادرم فدايگوید:  خود می معاویه بن حکم». است
ي آموزش از او بهتر باشد.  نحوهلمی پیش از او و پس از او ندیدم که از نظرِ مع

 ؛»رویی به من نگاه کرد و نه مرا زد و نه به من بد گفت نه با خشم و ترش اهللا رسول
ي این نماز نیست؛ زیرا نماز، تسبیح و  یک از سخنان مردم، شایسته هیچ«بلکه فرمود: 

 چنین سخنی فرمود. یا». تکبیر و قرائت قرآن است
از آن استفاده کرد و آن را به آیندگان  این، پند کوتاه و مفیدي بود که معاویه

 منتقل نمود.
شود که در دقت نیاز یا ضرورت، توجه یا نگاه  از این حدیث چنین برداشت می

کردن نمازگزار به به سمتی دیگر ایرادي ندارد؛ گرچه بهتر است نمازگزار به 
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اش، یعنی به  گاه کند و هنگامی که نشسته است، نگاهش به محل اشارهگاهش ن سجده
 انگشت اشاره اش باشد؛ زیرا نمازگزار در تشهد یا در میان دو سجده، انگشت

دهد. البته اشکالی ندارد  برَد و هنگام دعا، آن را حرکت می اش را اندکی باال می اشاره
نگاهش در حالت قیام و رکوع، به  روي خود نگاه کند؛ اما که نمازگزار به روبه

 گاهش باشد. سجده
روي خود نگاه کند. لذا گنجایش هر دو وجود  اند: به روبه برخی از علما گفته

رویش  گاهش بنگرد و اگر دوست داشته باشد، به روبه دارد؛ اگر بخواهد، به سجده
ت دیگري نگاه کند. اما اگر ضرورتی پیش آمد، ایرادي ندارد که نگاهش را به سم

 بگرداند.
یابیم که عملِ اندك، یعنی عملِ ناچیزي که افزون بر اعمال  از این حدیث درمی

؛ زیرا گرداند کند یا نماز را باطل نمی ی در نماز ایجاد نمیشود، خلل نماز انجام می
ها را از این کار  آن زدند؛ اما پیامبر در نماز دستانشان را روي پاهایشان می صحابه
يَُسبِّح «شت. بلکه در حدیثی دیگر فرموده است: بازندا

ْ
الِة فَل ٌء يِف الصَّ إَذا نَابَُ�ْم يَشْ

ح النَِّساءُ  َُصفِّ اي پیش آمد، مردان  اگر در نماز بودید و مسأله«یعنی:  )1(.»الرَِّجاُل َويلْ
 ».اهللا بگویند و زنان دست بزنند سبحان

از جایز نیست و نماز را باطل آید که سخن گفتن در نم از این حدیث چنین برمی
نداند یا از روي فراموشی یا غفلت، در نماز که نمازگزار این مسأله  مگر این کند؛ می

زند  کند یا درب می سخن بگوید. مثالً مشغول نماز هستید و شخصی به شما سالم می
بفرما «گویید:  دهید یا می و شما ناخواسته و از روي غفلت، جواب سالمش را می

انسان را در  ،گوییم: در چنین حالتی، نمازتان، درست است. زیرا اهللا متعال ؛ می»لداخ
 کند: رابطه با عملی که از روي جهل، نسیان یا غفلت باشد، مؤاخذه نمی

ُ ٱ يَُؤاِخُذُ�مُ  �َّ ﴿ َّ�  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
 َكَسَبۡت  بَِما يَُؤاِخُذُ�م ِ�نَوَ�ٰ  نُِ�مۡ َ�ٰ �

     ]٢٢٥: بقرةال[  ﴾قُلُوُ�ُ�ۡمۗ 
کند؛ ولی شما را به خورید، مؤاخذه نمیاي که میاهللا، شما را به خاطر سوگندهاي بیهوده

 چه در دل دارید، مؤاخذه خواهد کرد. خاطر آن

 .7190بخاري، ش:  )1(
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ي آموزش نیز بهترین  از لحاظ شیوه اهللا دهد که رسول می  نشان ،این حدیث
الگوي امت خویش  . پیامبرداد که با مدارا و مهر و محبت آموزش می بود؛ چنان

هر کسی را در جایگاه خودش قرار دهیم  است و این، روشِ آن بزرگوار بود. لذا باید
اي صحبت  گونه و با هر کسی مطابق منزلتش رفتار کنیم؛ با آدمِ لجوج و سرکش به

، رفتارِ مناسب با ست ینماییم که الیق اوست و با کسی که جویاي علم و آگاه
 ته باشیم.خودش را داش

یک از  که هیچ ست این، به آن تصریح شدهاین حدیث  دراز دیگر نکاتی که 
 ي نماز نیست؛ زیرا نماز، تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است. سخنان مردم، شایسته

 دانیم در نماز، تکبیر، تسبیح، قرائت قرآن، دعا و تشهد است. طور که می آري؛ همان
دهد و تُند و خشن نیست، ستوده شده  پند می نیکی ی که بهدر این حدیث واعظ

ها و سخنان  است؛ لذا حدیث مذکور تشویقی براي واعظان است که در موعظه
 عمل کنند. خویش به این رهنمود و روش  پیامبر

اي « عرض کرد: آمده است که به پیامبر مکَي حدیث معاویه بن ح در ادامه
این سخن را از آن  .»ا فرستاده است، اسالم رمسلمانم و اینک اهللا خدا! من، تازه رسول

جهت عرض کرد که وضعیت خود را پیش از پذیرش اسالم و پس از آن، بیان کند و 
ها پیش از اسالم، نیکی  لطف و نعمت پروردگار متعال را بر خود بازگو نماید. زیرا آن

 هایی باور داشتند کردند و تنها به عادت دانستند و بدي را بد قلمداد نمی را نیک نمی
 که در میانشان رایج شده بود.

اما اهللا متعال، اسالم، این نورِ آشکار و شاخص حق و باطل را براي ما نازل 
فرمود و حق و باطل را از هم جدا کرد و سود و ضررِمان را به ما نشان داد و میان 

وسیله  کفر و ایمان، فاصله انداخت و مرز توحید و شرك را مشخص نمود و بدین
در میانِ ما « در ادامه افزود: معاویه هاي فراوانی به این امت عنایت کرد. نعمت
 ».تو نزد کاهنان نرو«فرمود:  پیامبر »روند؟ ی هستند که نزد کاهنان میکسان

هاي جنّی، خبرهایی را که در آسمان استراق  کاهنان، کسانی بودند که شیطان
هاي فراوانی بر این سخنان  د و سپس کاهنان دروغآوردن سمع کرده بودند، نزدشان می

دادند! اگر مردم یک در صد سخنانشان را درست  افزودند و آن را تحویل مردم می می
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کردند؛ لذا براي رسیدگی به مشکالت خود، نزدشان  ها پیروي می دیدند، از آن می
 نمودند. گویان تزویرگر اعتماد می رفتند و به این دروغ می

و خبرهایی را که شیاطین از  استست که با شیاطین در ارتباط  ن، کسیلذا کاه
به خورد مردم آمیزد و  هاي فراوانی در هم می آورند، به دروغ آسمان برایش می

پرسند: وضعِ ما چگونه است و چه  ها می روند و از آن دهد؛ مردم نزدشان می می
ي مسایل خاصی سؤال  ده یا دربارهي آین ها درباره اي خواهیم داشت؟ یعنی از آن آینده

 نمایند. اند، بازگو می ها نیز خبرهایی را که از شیاطین شنیده کنند! و آن می
توان گمان  یک کلمه؛ نزدشان نرو. اصالً نمی ».نزد کاهنان نرو«فرمود:  پیامبر

این کار «بگوید:  یا هر یک از سایر صحابه به معاویه بن حکم کرد که پیامبر
ي آن بزرگواران  ما، چنین پنداري دربارهو او، به سراغ آن کار برود؛ هرگز! » نکنرا 

بند بودند و مانند بسیاري از مردم این دوران  پاي ها به فرمانِ پیامبر نداریم؛ آن
نبودند که بارها از یک کار منع شوند و باز به سراغِ آن کار بروند یا کارِشان را تأویل 

بگویند: این، نهی حرمت که نیست؛ نهی کراهت است! یا بگویند: و توجیه نمایند و 
یک نهی عادي در چارچوب ادب است که انجامش، بر خالف فضیلت است، نه 

 تر. بیش
دهد؛ یعنی مدعی  ست که از امور غیبی در آینده خبر می : کاهن، کسیست گفتنی

 :رود، سه حالت دارد گوییِ آینده است. کسی که نزد کاهن می پیش
نماید.  کند، اما تصدیقش نمی رود و از او سؤال می نزد کاهن می حالت نخست:

یعنی نزد  -حدیثی آمده است که هرکس، چنین عملی انجام دهد» صحیح مسلم«در 
نمازِ چهل روزِ وي پذیرفته  -کاهن برود و فقط از او سؤال نماید و تصدیقش نکند

 شود. نمی
ؤال کند و تأییدش نماید؛ چنین کسی، کافر نزد کاهن برود، از او س حالت دوم:
قَُه بَِما َ�ُقول َ�َقْد «فرموده است:  است. زیرا پیامبر ىَت اَكِهنًا فََصدَّ

َ
نِْزَل �َ َمْن أ

ُ
َفَر بَِما أ

د چه بر  کسی که نزد کاهن برود و سخنانش را تصدیق کند، به آن«یعنی:  )1(.»ىلَعَ ُ�َمَّ

) 551) و المشکاة (2006)، و إرواء الغلیل (31در آداب الزفاف ( /؛ آلبانی639ماجه، ش:  ابن )1(
 این حدیث را صحیح دانسته است.
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که تصدیق یا تأیید  ست اینوجه کفرش، ». است) نازل شده، کفر ورزیده محمد(
 باشد که فرموده است: می ي اهللا کاهن، به معناي تکذیب این فرموده

﴿ ۚ ُ �ِض ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ]٦٥[نمل:    ﴾قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ

 ند.دا  ها و زمین، غیب نمی یک از موجودات آسمان بگو: جز اهللا هیچ

دهد؛ لذا تصدیق یا تأییدش به معناي  زیرا کاهن، از امور غیبی در آینده خبر می
 باشد. تکذیب این آیه است و این، کفر می

قصد امتحان و تکذیبِ کاهن، از او سؤال کند. این  که به ست این حالت سوم:
پنهان من چیزي برایت «صیاد پرسید:  از ابن اهللا حالت، ایرادي ندارد؛ زیرا رسول

خُّ «پاسخ داد: » توانی بگویی که چیست؟ ام؛ آیا می کرده و منظورش، دخانِ مورد  »ادلُّ
 فَلَْن َ�ْعُدَو قَْدرَكَ «به او فرمود:  پیامبر )1(.بود» دخان«ي  اشاره در سوره

ْ
 )2(.»اْخَسأ

 ».بگذريتوانی از حد خود  خوار و ذلیل شوي؛ تو نمی«یعنی: 
ؤال کند تا رسوایش نماید و دروغ و دغلش را براي لذا اگر انسان از کاهن س

مردم آشکار سازد، ایرادي ندارد؛ بلکه چنین عملی، نیک و پسندیده است و 
 آید. شمار می باطل به ابطالِگري و  روشن

در میانِ «پرسید؛ عرض کرد:  سؤال دیگري از پیامبر سپس معاویه بن حکم
این، «فرمود:  پیامبرگیرند؟  ل بد میبه فا -هر چیزي را -ما کسانی هستند که 

ها را از تصمیم و کارِشان  کند و نباید آن هایشان خطور می ست که در دل اي وسوسه
اي را پرواز  گرفتند که ابتدا پرنده تر بدین شکل فال می ها بیش عرب ».باز دارد

گر پرنده به هر ها بنا بر خرافاتی که به آن باور داشتند، معتقد بودند که ا دادند؛ آن می
کند؛ لذا اگر پرنده به  سمتی پرواز کند، حالت و صورت قضیه یا تصمیمشان فرق می

کرد، نزدشان تعبیرِ خودش را داشت و اگر به سمت چپ  سمت راست پرواز می
چه مستقیم یا در جهت مقابل پرواز  پرید، تعبیرِ دیگري برایش داشتند؛ و چنان می

 فرماید: یم ي دخان که اهللا سوره 10ي  ست به آیه اي اشارهمترجم گوید:  )1(
  مَ يَوۡ  تَقِۡب رۡ ٱفَ ﴿

ۡ
ٓ ٱ ِ� تَأ َما بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  ءُ لسَّ   ﴾مُّ

 پس منتظر روزي باش که آسمان، دودي آشکار بیاورد.
 ).2931، 2924)؛ و مسلم، ش: (6618، 6173، 3055، 1355بخاري، ش: ( )2(
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پرید،  گشت و به جهت مخالف می ود و اگر پرنده برمیکرد، نظرِشان متفاوت ب می
گرفتند و این، جهت پروازِ  سان فال می ها بدین کردند! آن طورِ دیگري تعبیرش می

هاي پیش از اسالم داشت و  هاي عرب گیري پرندگان بود که نقشی اساسی در تصمیم
اگر کسی قصد  مثالًشد که کاري را انجام دهند یا از کاري منصرف شوند!  باعث می
گفت: این، یک هشدار است؛  پرید، می ي فالَش به سمت چپ می کرد و پرنده سفر می

گفت: این،  کرد، می اش به سمت راست پرواز می روم. ولی اگر پرنده پس به سفر نمی
 هایی معتقد بودند. . یعنی به چنین خرافهست یسفرِ خوب

چنین برخی از  ها هم گرفتند؛ آن ی، فال منتر با پرندگا طور که گفتم، بیش همان
دانستند و برخی از صداها و حتی برخی از  ها را بدشگون می روزها و برخی از ماه

که امروزه نیز برخی از مردم، به چنین خرافاتی  گرفتند. چنان اشخاص را به فالِ بد می
آن روز  رو شوند، باور دارند؛ مثالً اگر هنگام خروج از خانه، با شخصی بدسیما روبه

سیمایی  ست و اگر شخصِ خوش گویند: امروز، روزِ بدشانسی می پندارند و را بد می
 !ست یشانس گویند: امروز، روزِ خوش ببینند، می
ها  کند و نباید آن هایشان خطور می ست که در دل اي این، وسوسه« فرمود: پیامبر

 ».را از تصمیم و کارِشان باز دارد
اش تیره  ي درونی توجه کند، زندگی ت روانی یا وسوسهلذا اگر کسی به این حال

ها یا شیاطین جنّی به  بسا جن شود و آرام و قرار نخواهد داشت؛ حتی چه و ناگوار می
 .گاه فالِ بد نزنید این حالتش دامن بزنند تا همواره در غم و اندوه باشد. پس هیچ

گفتند: کسی که در  یها ازدواج در ماه شوال را بدشگون می پنداشتند و م عرب
ها  شود! این، پندارِ عرب ماه شوال ازدواج کند، در ازدواجش دچارِ شکست می

در شوال با  گوید: پیامبر می &المؤمنین عایشه ي ازدواج در ماه شوال بود. ام درباره
من ازدواج کرد؛ یعنی عقد نکاح ایشان در شوال بود و در ماه شوال نیز عایشه را به 

 تر از من نیست. بخت کس خوش هیچفرمود:  می &لذا عایشه خانه برد.
ازدواج کرد، او را بیش از سایر  &که با عایشه پس از این اهللا بدون شک رسول

ها هر دو در ماه شوال  همسرانش دوست داشت؛ گرچه عقد نکاح و نیز ازدواج آن
اه شوال، فرجامِ گفتند: ازدواج در م خردي، می ها از روي نادانی و بی بود. اما عرب
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بینیم که در ماه شوال ازدواج  نیکی ندارد. در صورتی که ما بسیاري از مردم را می
 کنند و ازدواج موفّق و مبارکی دارند. می

بین باشیم  لذا باید این وسوسه را از قلب و درون خود محو کنیم و همواره خوش
 ي خود را همواره باز بدانیم؛شِ روو دنیا را در برابر خویش، گسترده ببینیم و راه پی

بینی و به فاِل نیک گرفتن را  خوشپسندید و  بدشگونی و فالِ بد را نمی زیرا پیامبر
ي اهللا باشد، روي  چه اراده بین باشید و بدانید که آن دوست داشت. پس همواره خوش

اي پیشِ روي  حال باشید. دنیاي گسترده بین و خوش خواهد داد؛ بنابراین خوش
ست و راه، باز است. سینه بگشایید و به دنیا لبخند بزنید. اما بدبینی و فالِ بد زدن شما

 گرداند. که انسان فکرش را در همه چیز غوطه دهد، دنیا را بر او تیره و تنگ می و این
 هاي اسالم است که بدبینی و فال بد زدن را مردود و به فاِل نیک گرفتن این، از خوبی

 ت؛ زیرا فالِ بد، بد است و به فالِ نیک گرفتن، خوب.را درست دانسته اس
*** 



 باب: متانت و آرامش -92

 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱ لرَّ�ٱ وَِعَبادُ ﴿  ٱ َ�َ  ُشونَ َ�مۡ  �َّ
َ
ْ  ِهلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ َخاَطَبُهمُ  �َذا انٗ َهوۡ  ِض �ۡ�  قَالُوا

    ]٦٣: الفرقان[  ﴾٦٣ امٗ َسَ�ٰ 
روند، و  هستند که روى زمین با آرامش و فروتنى راه مى  گار رحمان، کسانىو بندگان پرورد

آمیزي ـ  دهند، سالم ـ سخن مسالمت هنگامى که افراد نادان، آنان را مورد خطاب قرار مى
 گویند. مى

 

يُْت رسوَل  اهللاوعن اع�شة ريض  -٧٠٨
َ
طُّ  اهللاعنها قالت: َما َرأ

َ
� 

ً
ُمْسَتْجِمعا

 حىتَّ 
ً
م.َضاِحاك َهَواتُه، إِنَّما اكَن َ�َتبَسَّ

َ
 )1([متفقٌ علیه] تُرى ِمنه ل

اي  اندازه را ندیدم که در خندیدن به اهللا گوید: هرگز رسول می &عایشه ترجمه:
که داخل دهانش دیده شود؛ بلکه هنگام  -و دهانش را باز نماید -روي کند  زیاده

 فرمود. خندیدن، فقط تبسم می
 شرح

 ».باب: متانت و آرامش«گوید:  می /مؤلف
که انسان را در چشمِ دیگران، متین و محترم  ست ی، ویژگی یا حالتمتانت

گذارد و او را گرامی  بیند، به او احترام می رو هرکس او را می گرداند؛ از این می
 دارد. می

هاي  اي که انسان، سنگین است و حرکت گونه گونه است؛ به ، نیز همینآرامش 
شود. بلکه در قلب خود آرام است و در گفتار و کردارِ  ز او دیده نمیاضافی و سبک ا
 رسد. نظر می خویش، آرام به

شکی نیست که این دو ویژگی، یعنی متانت و آرامش، جزو بهترین 
ها، انسان،  کند. زیرا در نبود این ویژگی اش عنایت می که اهللا به بنده ست یهای ویژگی

قار ندارد؛ بلکه با رفتارهاي سبکش از چشم مردم گردد و هیبت و و شخصیت می بی

 .899؛ و صحیح مسلم، ش: 4828صحیح بخاري، ش:  )1(
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خیتی با آرامش و وقار ندارد؛  خوانی و سن هاي اضافی و سبک، هم افتد. حرکت می
شود.  قرار دیده نمی بلکه اثري از آرامشِ قلبی و متانت در گفتار و کردار، در آدمِ بی

ویژگی ارزشمند برخوردار  اي منت بگذارد، او را از این دو لذا اگر اهللا متعال بر بنده
زدگی نیز با آرامش و وقار، در تعارض است؛ آدمِ عجول، آرام  سازد. عجله و شتاب می

از بگومگو و کثرت  اهللا کند! در صورتی که رسول و قرار ندارد و فقط بگومگو می
سؤال و نیز هدر دادن مال، نهی فرموده است. کسی که در کارها، درنگ و تأنی ندارد، 

رو در  کنند؛ از این زند و مردم به حرفش اعتماد نمی اي فراوانی از او سر میخطاه
 کند. پذیرد و از آن استفاده نمی گیرد که کسی حرفشان را نمی ي کسانی قرار می جرگه

 فرماید: می به این آیه استدالل کرده است که اهللا /سپس مؤلف

ِينَ ٱ لرَّ�ٱ وَِعَبادُ ﴿  ٱ َ�َ  ُشونَ َ�مۡ  �َّ
َ
ْ  ِهلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ َخاَطَبُهمُ  �َذا انٗ َهوۡ  ِض �ۡ�  قَالُوا

     ]٦٣: الفرقان[  ﴾٦٣ امٗ َسَ�ٰ 
روند، و  هستند که روى زمین با آرامش و فروتنى راه مى  و بندگان پروردگار رحمان، کسانى

ـ  آمیزي دهند، سالم ـ سخن مسالمت هنگامى که افراد نادان، آنان را مورد خطاب قرار مى
 گویند. مى

، یعنی بندگان پروردگار رحمان، کسانی هستند که اهللا گسترده ﴾لرَّ�ٱ وَِعَبادُ ﴿
مهر، با رحمت خویش بر آنان منت نهاده و به آنان توفیق خیر و نیکی عنایت کرده 

ها را ببینی، در  روند. یعنی اگر یکی از آن است؛ لذا روي زمین با آرامش راه می
یا   اي که در راه رفتنش، سنگین و باوقار است و هیچ عجله دیده حقیقت شخصی را

 شود. شتابی زشت و زننده در او دیده نمی
ْ  ِهلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ َخاَطَبُهمُ  �َذا﴿ ؛ یعنی در برابرِ سخن یا رفتارِ زشت ﴾امٗ َسَ�ٰ  قَالُوا

ارت دیگر، به عب آمیزي دارند و منظور، گفتنِ لفظ سالم نیست. دیگران، رفتارِ مسالمت
اگر فرد جاهلی، او را مخاطب قرار دهد و حرف ناشایستی به او بزند، واکنش منفی 

به گوید تا از شرش در امان بماند یا  آمیزي می دهد؛ بلکه سخن مسالمت نشان نمی
ا سخنی یکه  خالصه این گوید. کند و اگر صالح بداند، هیچ نمی ین روش دفاع میرهتب

ماند؛ زیرا تعامل با آدمِ نادان، مشکل است؛ اگر با او  امان میگوید که با آن در  می
ادبی کند یا سخنِ ناشایستی  بحث و مجادله کنید، هر آن امکان دارد نسبت به شما بی

اي که او را به آن فرا  بگوید و حتی ممکن است به عمل یا موضوعِ نیک و پسندیده
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هاي  بد بگوید! لذا یکی از توفیق سان به دین و آیین خوانید، دشنام دهد و بدین می
که وقتی افراد نادان، آنان را مورد خطاب  ست اینپروردگار رحمان به بندگان نیکش، 

گویند؛ به عبارت دیگر واکنش سالمی  ها می آمیزي به آن دهند، سخن مسالمت قرار می
ه و شود که خود، از گنا هاي افراد نادان دارند و این، باعث می در برابر جهالت

هاي دیگري هم براي این دسته از  معصیت، دور بمانند. اهللا متعال در این آیات ویژگی
 فرماید: که می بندگانش برشمرده است؛ از جمله این

ِينَ ٱوَ ﴿ ورَ ٱ َهُدونَ �َشۡ  َ�  �َّ ْ  �َذا لزُّ وا ِ  َمرُّ ْ  وِ للَّغۡ ٱب وا     ]٧٢: الفرقان[  ﴾٧٢ اكَِرامٗ  َمرُّ
گذرند، با  گاه که بر گفتار و کردار لغو و بیهوده مى دهند و آن غ نمىو کسانى که گواهى درو

 گذرند. بزرگوارى و متانت مى

که خیر و شرّي در آن  ست يمنظور از گفتار و کردار بیهوده، گفتار و کردار
ْ ﴿نیست.  وا اي که  گونه گذرند؛ به ؛ یعنی با متانت و بزرگواري از کنارِ آن می﴾اكَِرامٗ  َمرُّ
 کنند. شوند و با سالمت، از کنار آن عبور می ه آن آلوده نمیخود، ب

پس هر چیزي از سه حالت خارج نیست: یا خیر است؛ یا شر است و یا لغو، 
شوند و  در محل شرارت و بدي حاضر نمییعنی نه خیر و نه شر. بندگان نیک اهللا، 

بزرگواري و متانت  دهند؛ از گفتار و کردار لغو و بیهوده، با کار ناشایست انجام نمی
 برند. توانند از خیر و نیکی، بهره می گذرند؛ اما تا می می

در خندیدن  اهللا را ذکر کرده است که رسول &حدیث عایشه /سپس مؤلف
زد؛ در نتیجه هنگام خندیدن دهانش را باز  کرد؛ یعنی قهقهه نمی روي نمی زیاده
خندید،  زد یا هنگامی که می یشد. بلکه لبخند م کرد و داخل دهانش دیده نمی نمی

رو  بود. از این شد و این، از وقار و متانت پیامبر هاي پیشینش دیده می فقط دندان
کند، جایگاه و منزلتی نزد  زند و دهانش را باز می کسی که هنگام خندیدن قهقهه می

 مردم ندارد و در نظرشان، خوار و ذلیل است؛ اما کسی که همواره و در جایش تبسم
 یابد. بر لب دارد، محبوب دیگران است و انسان با دیدنش آرامش می

*** 
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 ها و دیگر عبادت علمی هاي و جلسه

 فرماید: اهللا متعال می

مۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ �ِرَ َشَ�ٰٓ  ُ�َعّظِ     ]٣٢:  جاحل[  ﴾٣٢ ُقلُوبِ لۡ ٱ َوىَ�قۡ  ِمن فَإِ�ََّها �َّ
گمان این امر از تقواي  ها و شعایر االهی را بزرگ و گرامی بدارد، بی و هر کس، نشانه

 هاست. دل

اَل: َسِمْعُت رسوَل  وعن أيب هر�رةَ  -٧٠٩
َ
ال «َ�ُقوُل:  اهللاق

َ
الةُ، ف �ِيَمِت الصَّ

ُ
إذا أ

 
َ
نُتْم َ�ْمُشون، وَعل

َ
تُوَها وَأ

ْ
تُوَها وأْ�ُتْم �َْسَعْون، وَأ

ْ
وا، َوَما تَأ

ُّ
َصل

َ
ُتْم ف

ْ
ْدَر�

َ
ما أ

َ
ِكيَنَة، ف ي�م السَّ

وا تِمُّ
َ
أ
َ
اتَُ�ْم ف

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ف

إنَّ أحَدُ�ْم إذا اكَن يعِمُد إىل الصَّ « رواية هل: يِف  مٌ لِ ْس مُ  ادَ زَ 
َ
 ».الةِ َ�ُهَو يف صالةٍ ف

ز وقتی نما«فرمود:  شنیدم که می گوید: از رسول اهللا می ابوهریره ترجمه:
شود، با عجله و شتاب به نماز نیایید؛ بلکه با راه رفتنِ عادي به نماز بیایید و  برپا می

دریافتید، بخوانید و  -با جماعت -سکون و آرامش را رعایت کنید. هرچه از نماز را 
 ».چه را از دست دادید، کامل نمایید آن

ا قصد نماز وقتی یکی از شم«در روایتی از مسلم، افزون بر این آمده است: 
 ».کند، گویا در نماز است می

نَُّه َدَ�َع َمَع انلَّيِبَّ  اهللاوعن ابن عباس ريض  -٧١٠
َ
َسِمَع انلَّيِبُّ  عنهما �

َ
َة ف

َ
 يَْوَم عَرف

ِْهْم وقال:  شار �َِسْوِطِه إيِلَ
َ
أ
َ
 لِإلبل، ف

ً
 َوصْوتا

ً
�ا ْي�ُ «َوَراَءهُ زَْجراً َشديداً َورَضْ

َ
�َُّها انلَّاُس َعل

َ
ْم �

يَْس بِاِإليَضاِع 
َ
رِبَّ ل

ْ
إِنَّ ال

َ
ِكيَنِة ف [بخاري، این حدیث را روایت کرده و مسلم نیز  ».بِالسَّ

 )2(بخشی از آن را نقل نموده است.]
راه افتادم.  به -از عرفات - گوید: روز عرفه با پیامبر می $عباس ابن ترجمه:

اش به  شنید. با تاریانهسر و صداي زدن و راندن شترها را از پشت سرش  پیامبر

 .602)؛ و صحیح مسلم، ش: 908، 636صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1282)؛ و صحیح مسلم، ش: 1671، 1544صحیح بخاري، ش: ( )2(
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اي مردم! آرامش را حفظ کنید؛ زیرا نیکی، به «سوي مردم آنان اشاره کرد و فرمود: 
 ».نیست -و تند راندن شترها -عجله کردن 

 شرح
تشویق به آرامش و وقار به هنگام رفتن به سوي نماز و «گوید:  می /مؤلف

 ».ها هاي علمی و دیگر عبادت جلسه
ترین  ترین رکن اسالم پس از شهادتین و یکی از بزرگ مهم روشن است که نماز،

 در حقیقت در پیشگاه اهللایستد،  . انسان هنگامی که به نماز میست یشعایر االه
داریم و با ادب و آرامش  رویم، او را گرامی می گیرد. وقتی پیشِ یک انسان می قرار می

رویم تا در  به سوي نماز می گاه که پس چگونه است آنبه سوي او حرکت می کنیم؛ 
 ستیم؟بای پیشگاه اهللا

خواهد آمد، باید با سکون و آرامش به  گونه که در حدیث ابوهریره لذا همان
 سوي نماز برویم.
 فرماید: می در این باب، این آیه ذکر کرده است که اهللا /سپس مؤلف

مۡ  َوَمن﴿ ِ ٱ �ِرَ َشَ�ٰٓ  ُ�َعّظِ     ]٣٢:  احلج[  ﴾٣٢ ُقلُوبِ لۡ ٱ َوىَ�قۡ  ِمن فَإِ�ََّها �َّ
گمان این امر از تقواي  ها و شعایر االهی را بزرگ و گرامی بدارد، بی و هر کس، نشانه

 هاست. دل

گونه  بیند و آن ها را در قلبش بزرگ می کسی که شعایر االهی را گرامی دارد و آن
ست؛ یعنی چنین ها داند، این، از تقواي دل ها را بزرگ می که باید در عمل نیز آن

گر درست بودن نیت و تقواي قلِب اوست. وقتی قلب انسان، تقوا  کردي، نشان روي
 شود. زیرا پیامبر داشته باشد، تقوا و پرهیزگاري در سراسرِ وجودش نمایان می

َال و�ِنَّ يف اجلَسِد ُمضَغًة إذا صلََحت َصلََح اجلَسُد لُكُّه، َو�ِذا فََسَدْت فَ «فرموده است: 
َ
َسَد أ

ُب 
ْ
َال َوِ� الَقل

َ
َال و�ِنَّ يف اجلَسِد ُمضَغًة إذا صلََحت َصلََح اجلَسُد لُكُّه، ». اجلََسُد لُكُّه؛ أ

َ
[م أ

ُب 
ْ
َال َوِ� الَقل

َ
گوشتی در بدن وجود دارد  پارههان! « )1(.»َو�ِذا فََسَدْت َفَسَد اجلََسُد لُكُّه؛ أ

 ».بدانید که آن عضو، قلب است ي بدن وابسته به آن است. که صالح و فساد همه

 .1599؛ و صحیح مسلم، ش: 52صحیح بخاري، ش:  )1(
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 پس شعایر االهی را گرامی بدارید که این، همان تقواي قلبِ شماست و نزد
 پروردگارتان براي شما بهتر است:

 ﴿ ٰ مۡ  َوَمن لَِكۖ َ� ِ ٱ تِ ُحُرَ�ٰ  ُ�َعّظِ ُ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  �َّ     ]٣٠:  احلج[  ﴾ۦۗ َرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥ�َّ
گمان این عمل برایش  ها و شعایر االهی را بزرگ بدارد، بی و هر کس، نشانه ست این(حکم) 

 نزد پروردگارش نیک است.

گوید:  می حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که ابوهریره /سپس مؤلف
؛ یعنی »شود، با عجله و شتاب به نماز نیایید وقتی نماز برپا می«فرمود:  پیامبر

دوان به سوي نماز  شنوید، دوان را می هنگامی که بیرونِ مسجد هستید و صداي اقامه
شود؛  رسد که صداي اقامه از بیرون مسجد شنیده می نظر می نیایید. لذا چنین به

و ». پیش از من، آمین نگو«فرمود:  به بالل که در حدیث آمده است: پیامبر چنان
گفت که مردم  گرفت و اقامه می در جایی قرار می دهد که بالل این نشان می

فرمود: بلکه با راه رفتنِ عادي به نماز  که پیامبر شنیدند. خالصه این یش را میصدا
که  ست اینمنظور از راه رفتنِ عادي، ». بیایید و سکون و آرامش را رعایت کنید

هاي شما به هم  جا، این نیست که قدم هاي معمولی بردارید و منظور در این گام
هاي کوتاه و نزدیک به هم، در حدیث  یا گامها  نزدیک باشد. زیرا کوتاه کردن قدم

ُ بِها َدرجةٌ «دیگري اشاره شده است: 
َ

 ُرفَِع هل
َّ
با هر قدمی که «یعنی:  )1(.»لَْم َ�ُط ُخطَوًة إِال

رو برخی از علما، برداشتن  از این ».شود دارد، یک درجه بر درجاتش افزود می برمی
هرچه از نماز «فرمود:  اهللا رسول اند. گام هاي کوتاه به سوي نماز را مستحب دانسته

لذا علما  ».چه را از دست دادید، کامل نمایید دریافتید، بخوانید و آن -با جماعت -را 
تر  اند: اگر نگران بود که رکعتی را از دست بدهد، ایرادي ندارد که اندکی سریع گفته

داشته باشد؛ یعنی اي که با راه رفتنِ عادي، تفاوت ن اندازه حرکت کند؛ البته به
 اي که سر و صدا ایجاد نشود. گونه به

رو ایرادي ندارد  از این گر اهمیت و جایگاه واالي نماز است. این حدیث، نشان
صداي اقامه را که مؤذن، اقامه را در بلندگو بگوید تا کسانی بیرون مسجد هستند، 

مه در بلندگوي بیرون، گویند: گفتن اقا بشنوند. گرچه برخی از مردم اعتراض کرده، می

 . [مترجم]11ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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ظر شنیدن اقامه بمانند و بدین ترتیب رکعت تها تنبلی کرده، من شود که برخی باعث می
ها از  ي آن ي خانه اول یا حتی دو سه رکعت نماز را از دست بدهند؛ و این به فاصله

از بیرونِ مسجد شنیده  اما وقتی صداي اقامه در زمان پیامبر مسجد بستگی دارد.
دیگر دلیلی وجود ندارد که اشکالی در این کار ببینیم. البته اشکالِ کار در  شد، می
کنند و این،  که در برخی از مناطق، خود نماز را از بلندگوي مناره پخش می ست این

زند؛  هم می را بهو حتی آرامشِ نمازگزاران مساجد نزدیک آرامش اطرافیان مسجد 
ه برخی از مردم در مسجد مشغول نماز هستند و ک چنان )1(ویژه در نمازهاي جهري. به

صداست،  شنوند و چون امامِ آن مسجد، خوش قرائت امامِ مسجد نزدیکشان را نیز می
ي  رود و حتی دیده شده که وقتی امامِ آن مسجد قرائت سوره سو می حواسشان به آن

را قرائت مسجد اند؛ زی رسانَد، برخی از نمازگزاران، آمین گفته فاتحه را به پایان می
اند و چون امامِ مسجد مجاور،  مجاور را از بلندگو شنیده و دنبال کرده

ي حواسشان به قرائت  جاي گوش دادن به قرائت امامِ خود، همه صداست، به خوش
 شود. امام مسجد مجاور، معطوف می

بیرون رفت و یارانش در مسجد  آمده است: شبی پیامبر /امام مالک» موطأ«در 
َ ُ�نَايِج َر�َُّه، «فرمود:  خواندند و صداي قرائتشان بلند بود. پیامبر می نماز ُمَص�ِّ

ْ
إنَّ ال

ُقْرآنِ 
ْ
يَنُْظْر بَِما ُ�نَاِجيِه بِِه َوال َ�َْهْر َ�ْعُضُ�ْم ىلَعَ َ�ْعٍض بِال

ْ
نمازگزار با «یعنی:  )2(.»فَل

کند.  نه مناجات میکند؛ پس دقت نماید که با پروردگار چگو پروردگارش مناجات می
در  ».لذا با بلند کردن صداي قرائت، باعث اذیت و تشویش خاطر یکدیگر نشوید

أال إنَّ لُكَُّ�ْم ُمنَاٍج َر�َُّه فََال يُؤذينَّ َ�ْعُضُ�م َ�ْعًضا َوَال يَْرَ�ْع «روایت ابوداود آمده است: 
با پروردگارش مناجات  هر یک از شما«یعنی:  )3(.»َ�ْعُضُ�م ىلَعَ َ�ْعٍض يِف القراءةِ 

کند؛ پس یکدیگر را اذیت نکنید و هنگام قرائت صدایتان را در حضور یکدیگر  می
 ».باال نبرید

 خوانَد.  یعنی نمازهاي صبح، مغرب و عشاء که امام قرائت نماز را آشکار (با صداي بلند) می )1(
 .551)؛ و مسلم، ش: 1214، 531، 417، 413، 405ي، ش: (بخار )2(
 روایتش کرده و آلبانی آن را صحیح دانسته است. 1332ي  شماره ابوداود،به )3(
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سان بلند کردن صدا براي قرائت قرآن را اذیت و آزار برشمرد و از آن نهی  بدین
پندارِ ما کسانی که نماز را از طریق  رو به کرد؛ واقعیت نیز همین است. از این

رسانند و از این بابت  یان مسجد آزار میافکنند، به اطر دگوهاي مساجد پخش میبلن
که ترك چنین عملی  کارند. عالوه بر این، حتی اگر بحث گناه مطرح نباشد، در این گنه

اي ندارد. زیرا  بهتر است، شکی نیست؛ زیرا پخشِ نماز از بلندگوي مسجد، فایده
؛ و کاري به کسانی دهد ارانِ داخلِ مسجد، نماز نمیها و نمازگز امام براي مقتدي پیش

 که بیرونِ مسجد هستند، ندارد.
شود  باعث میکه  که این عمل، یک پیامد منفی دیگر نیز دارد؛ و آن، این ضمن این

مردم براي آمدن به مسجد تنبلی کنند. یعنی تا زمانی که شخص صداي قرائت امام را 
کند و  یزد و به مسجد برود، شیطان او را منصرف میخواهد برخ که می شنود، همین می
رسی. عجله نکن؛ به رکعت سوم خواهی رسید و  گوید: صبر کن؛ رکعت دوم می می

محروم  فراوانییابد و از خیر و نیکی  سان فقط یک رکعت جماعت را درمی بدین
ست از این خواهیم که د ي جماعات می ویژه ائمه لذا از برادران مسلمانمان به گردد. می

ویژه اطرافیانِ مسجد  عمل بردارند تا خود نیز مسؤولیتی نداشته باشند و دیگران نیز، به
کنند یا  خوانند و استراحت می چون گاه برخی از مردم، نماز خود را می رنج نبرند.

هم  بیمارند و پخش صداي نماز از مسجد، آرامش و سکوت مورد نیازشان را به
 .زند می

چه را از  دریافتید، بخوانید و آن -با جماعت -هرچه از نماز را «ود: فرم پیامبر
یعنی انسان هر جاي نماز به جماعت رسید، تکبیرِ احرام ». دست دادید، کامل نمایید

شود. به عبارتی اگر به مسجد آمدید و امام در حالِ  گوید و با امام، وارد نماز می را می
اید، تکبیر احرام را بگویید و سپس رکوع  تادهگونه که راست ایس رکوع بود، همان

چنین اگر زمانی به جماعت رسیدید که  اید. هم سان آن رکعت را دریافته بدینکنید؛ 
بخشِ نماز به امام بپیوندید و  امام در قیامِ پس از رکوع بود، تکبیر بگویید و در همان

ااگر انسان رکوع را با امام شمار نیاورید؛ زیر او سجده کنید؛ البته این را رکعت به با
چنین اگر زمانی به جماعت رسیدید که  درنیابد، آن رکعت را از دست داده است. هم

اید تکبیر بگویید و سپس به سجده بروید و  امام در سجده بود، در حالی که ایستاده
 منتظر نمانید که امام برخیزد.و نیز اگر امام نشسته بود، در حالی که در قیام هستید،



 89  نماز يبه آرامش و وقار به هنگام رفتن به سو قیباب: تشو

تکبیر بگویید و سپس بنشینید. یعنی امام در هر وضعیتی که بود، در حالِ قیام تکبیر 
 بگویید و در همان بخشِ نماز، به جماعت بپیوندید.

اما اگر به مسجد آمدید و دیدید که امام در تشهد پایانیِ نماز است، اطرافتان را 
ده بودند، دیگر وارد نماز نگاه کنید؛ اگر عده ي دیگري نیز مانند شما به نماز نرسی

ي درك  اید؛ یعنی الزمه نشوید؛ زیرا با رسیدن به تشهد، نماز جماعت را در نیافته
َمْن «که حداقل به یک رکعت برسید. چون در حدیث آمده است:  ست اینجماعت، 

الةَ  ْدرََك الصَّ
َ
الِة َ�َقْد أ َعًة ِمَن الصَّ

ْ
ْدرََك َر�

َ
را با امام  کسی که یک رکعت«یعنی:  )1(.»أ

اما اگر جماعتی با شما نباشد و نتوانید  ».دریابد، ثواب نماز جماعت را دریافته است
جماعت مسجد مجاور برسانید، در تشهد به جماعت ملحق شوید؛ البته به خود را 

 اید. این را هیچ رکعتی حساب نکنید؛ زیرا به رکوع نرسیده
سی به بخشی از نماز جماعت شود که وقتی ک از این حدیث چنین برداشت می

آورد،  جا می خیزد، پایانِ نمازش را به رسد، هنگامی که براي تکمیل نمازش برمی نمی
 نماز ظهر رسید، هنگامی که براي  پایانیِنه ابتداي آن را؛ یعنی اگر به دو رکعت

کند، دو رکعت پایانیِ نمازِ اوست و  خیزد، دو رکعتی که ادا می تکمیل نمازش برمی
ي  که فقط سوره ست اینخوانَد. زیرا سنت در دو رکعت پایانی نماز،  فقط فاتحه را می

 فاتحه قرائت شود.
 $عباس آن را ذکر کرده است؛ ابن /مؤلفکه  $و اما حدیث ابن عباس

از پشت سرش سر  راه افتادم. پیامبر به -از عرفات - روز عرفه با پیامبر«گوید:  می
زیرا مردم در دوران جاهلیت هنگامی که از ». ترها را شنیدو صداي زدن و راندن ش

جا کوچ  از تاریک شدن هوا، از آن کردند و پس سرعت حرکت می ند، بهرفت عرفه می
راندند. لذا  شان را میرو با سر و صدا و هیاهوي فراوان شترهای نمودند. از این می

ها اشاره نمود و  اش به آن هبا تازیان بق عادت گذشته عمل کردند، پیامبرکه ط همین
 و حرکت پرشتاباي مردم! آرامش را حفظ کنید؛ زیرا نیکی، به عجله کردن «فرمود: 
 ».نیست

 .607؛ و مسلم، ش: 580بخاري، ش:  )1(
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هاي عبادت، تُند  آید که انسان نباید براي رفتن به مکان از این حدیث چنین برمی
ادت روند، قصد عب و پرشتاب حرکت کند؛ زیرا کسانی که از عرفه به سوي مزدلفه می

 رو باید ادب را رعایت کنند و با آرامش حرکت نمایند. دارند. از این
هاي  این باب را با همین روایت به پایان برده است؛ لذا وقتی به جلسه /مؤلف
روید، آرامش و وقارِ خود را حفظ کنید تا در برابر مردم به حرمت و منزلت  علمی می

داشت  ی، به معناي تعظیم و گرامیداشت چنین مجالس شما حفظ گردد. زیرا گرامی
 باشد. می اهللا

*** 



 نوازي و احترامِ مهمان باب: مهمان -94

 فرماید: اهللا متعال می

ٰ  َهۡل ﴿ تَٮ
َ
ٰ إِبۡ  ِف َضيۡ  َحِديُث  َك � ۡ ٱ هِيمَ َ� ْ  إِذۡ  ٢٤ َرِم�َ ُمكۡ ل ْ  هِ َعلَيۡ  َدَخُلوا ٰ  َ�َقالُوا ۖ مٗ َسَ�  ا

نَكُرونَ  مٞ قَوۡ  مٞ َسَ�ٰ  قَاَل  هۡ  إَِ�ٰٓ  اغَ َفرَ  ٢٥ مُّ
َ
ٓ  ۦلِهِ أ َ�هُ  ٢٦ َسِم�ٖ  لٖ بِعِجۡ  ءَ فََجا  ِهمۡ إَِ�ۡ  ۥٓ َ�َقرَّ

َ�  قَاَل 
َ
�  

ۡ
      ]٢٧  ،٢٤: الذاريات[  ﴾٢٧ ُ�لُونَ تَأ

گاه که نزدش رفتند و سالم گفتند؛ او  آیا خبر میهمانان گرامی ابراهیم به تو نرسیده است؟ آن
اش  اشناس هستید. سپس پنهانی نزد خانوادهنیز سالم گفت (و عرض کرد که شما) گروهی ن

اي فربه (و بریان) آورد. و آن را نزدیکشان برد و گفت: مگر  رفت و برایشان گوساله
 خورید؟ نمی

 فرماید: و می

﴿ ٓ ّ�ِ ٱ َملُونَ َ�نُواَْ�عۡ  ُل َ�بۡ  َوِمن هِ إَِ�ۡ  رَُعونَ ُ�هۡ  ۥُمهُ قَوۡ  ۥَءهُ وََجا  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل  اِت�  َٔ لسَّ
طۡ  ُهنَّ  َ�َناِ�  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ 

َ
ْ ٱفَ  لَُ�ۡمۖ  َهرُ أ َ ٱ �َُّقوا � َضيۡ  ِ�  ُزونِ ُ�ۡ  َوَ�  �َّ لَيۡ  ِ�ٓ

َ
 ِمنُ�مۡ  َس �

   ]٧٨: هود[  ﴾٧٨ رَِّشيدٞ  رَُجلٞ 
شدند، شتابان نزدش آمدند.  قوم لوط که پیش از آن، کارهاي زشت و ناپسندي مرتکب می

ترند. پس تقواي االهی پیشه  ه برایتان پاکیزهها، دختران من هستند ک گفت: اي قوم من! این
 مردي وجود ندارد؟ ي میهمانانم رسوا نکنید. آیا در میان شما هیچ جوان کنید و مرا درباره

 شرح
 ».نوازي و احترام مهمان باب مهمان«گوید:  می /مؤلف

آید تا با آب و غذا و دیگر  ي شما می گویند که به خانه مهمان به کسی می
 ورد نیازش از او پذیرایی کنید.چیزهاي م
نوازي، اخالقی ارزشمند و کهن است که قدمتش به دوران ابراهیم  مهمان

 رسد؛ اگر قدمتش بیش از این نباشد. می خلیل
و از  نوازي ذکر خواهد کرد ي مهمان احادیثی درباره به خواست اهللا /مؤلف

رام مهمان، جزو ایمان به اهللا و میانِ احادیث به بیانِ این نکته خواهد پرداخت که احت
آخرت است. البته وي، مطابق عادتش ابتدا به ذکر آیاتی در این باب پرداخته است. 

. اهللا باشد. قرآن، کالمِ خداست و سنت، سخنِ رسول زیرا قرآن بر سنت، مقدم می
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البته کتاب و سنت، هر دو حق است و تصدیق خبرهاي کتاب و سنت، و نیز اطاعت 
 باشد. برداري از دستورهاي هر دو، واجب می انو فرم

 فرماید: می این آیه را ذکر کرده است که اهللا /مؤلف

ٰ  َهۡل ﴿ تَٮ
َ
ٰ إِبۡ  ِف َضيۡ  َحِديُث  َك � ۡ ٱ هِيمَ َ�     ]٢٤: الذاريات[  ﴾٢٤ َرِم�َ ُمكۡ ل

 آیا خبر میهمانان گرامی ابراهیم به تو نرسیده است؟ 

مخاطب، توجه و دقت  که ؛ یعنی براي اینجا براي تشویق است استفهام در این
یا متوجه  متوجه پیامبر چنین هم این پرسش داشته باشد.تري به این موضوع  بیش

 و امت اوست. پیامبر
به سوي ابراهیم و سپس به سوي  و مهمانان گرامی، فرشتگانی بودند که اهللا

 همانانِ گرامیِ ابراهیمو از آن جهت از آنان به عنوان م السالم فرستاد. الوط علیهم
ْ  إِذۡ ﴿ قبال نمود.ست ی اگرم یاد کرد که آن بزرگوار از آنان به ْ  هِ َعلَيۡ  َدَخلُوا ۖ مٗ َسَ�ٰ  َ�َقالُوا  ا

 ».گاه که نزدش رفتند و سالم گفتند؛ او نیز سالم گفت آن: «﴾مٞ َسَ�ٰ  قَاَل 
ان، بهتر ي سالم گفتن فرشتگ از شیوه اند: طرز سالم کردن ابراهیم علما گفته

کار بردند و  به» فعلیه«ي  گوییم. یعنی جمله بود؛ زیرا فرشتگان گفتند: به تو سالم می
ي سالم گفتن  گوییم. اما نحوه شود که اینک بر تو سالم می معنایش چنین می

گر تداوم و استمرار است؛ یعنی همواره  بود، بیان» اسمیه«ي  که با جمله ابراهیم
زیرا رهنمود  ، با سالمی گرم و نیک، از میهمانانش استقبال کرد.سالم بر شما. بنابراین

گویند،  که انسان بهتر از سالمی که به او می ست ایني پاسخ سالم،  شریعت درباره
 که اهللا شود. چنان پاسخ دهد یا الاقل پاسخش همانند سالمی باشد که به او گفته می

 فرماید: می

ْ  بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ٓ  أ     ]٨٦:  النساء[  ﴾ُردُّوَها

 گویند، بهتر یا همانند آن پاسخ دهید. و هنگامی که به شما سالم می

نَكُرونَ  مٞ قَوۡ  مٞ َسَ�ٰ ﴿ سپس فرمود: ها نگفت که من، شما  یعنی با صراحت به آن ﴾مُّ
ن بودند، با اشاره یا با چنین خاطر حفظ احترامشان که مهما شناسم؛ بلکه به را نمی

ها را  فهماند که برایش ناشناس هستند؛ زیرا نخستین بار بود که آن ها آنعبارتی به 
 کار شد: براي پذیرایی از آنان دست به ،قبال گرمست ا اینپس از  کرد. مالقات می



 93  و احترامِ مهمان ينواز باب: مهمان

هۡ  إَِ�ٰٓ  فََراغَ ﴿
َ
ٓ  ۦلِهِ أ     ]٢٦: الذاريات[  ﴾٢٦ َسِم�ٖ  لٖ بِعِجۡ  ءَ فََجا

 اي فربه (و بریان) آورد. اش رفت و برایشان گوساله سپس پنهانی نزد خانواده

اش رفت که مبادا  از آن جهت پنهانی و با شتاب نزد خانواده ابراهیم
ها، کاري انجام دهد یا بگویند که ما،  میهمانانش، نگذارند که براي پذیرایی از آن

زیرا اي بریان آورد.   ان گوسالهبرایش خواهیم. به هر حال، ابراهیم چیزي نمی
شده یا  گوشت بریانگونه که  گوشت گوساله از گوشت گاو، لذیذتر است؛ همان

َ�هُ ﴿باشد.  میتر  مزه شود، خوش هاي دیگر پخته می کباب، از گوشتی که به روش  ۥٓ َ�َقرَّ
ها  به آنغذا را در جاي دوري قرار نداد و ». و آن را نزدیکشان گذاشت«یعنی  ﴾ِهمۡ إَِ�ۡ 

نگفت که براي صرف غذا به محل غذاخوري بروید. بلکه غذا را نزدیکشان گذاشت 
َ� ﴿ ها فرمود: گاه به آن خوبی پذیرایی کند. و آن ها به تا از آن

َ
�  

ۡ
مگر «یعنی:   ﴾ُ�لُونَ تَأ

کنم بفرمایید. در واقع، با  ها گفت: بفرمایید؛ خواهش می در واقع به آن» خورید؟ نمی
 ها تعارف نمود که غذا میل کنند. به آن ادب خاصی

رفتند. قوم  ورت جوانانی زیبا و بدون ریش نزد لوطسپس این مهمانان به ص
بازي) روي آوردند. آن عده از  جنس لوط، نخستین کسانی بودند که به عملِ لواط (هم

 قوم لوط که مهمانانِ او را دیدند، خبرش را به دیگران رساندند و گفتند: لوط،
 مهمانانِ جوان و زیبایی دارد:

﴿ ٓ ّ�ِ ٱ َملُونَ َ�نُواَْ�عۡ  ُل َ�بۡ  َوِمن هِ إَِ�ۡ  رَُعونَ ُ�هۡ  ۥُمهُ قَوۡ  ۥَءهُ وََجا  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل  اِت�  َٔ لسَّ
طۡ  ُهنَّ  َ�َناِ�  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ 

َ
ْ ٱفَ  لَُ�ۡمۖ  َهرُ أ َ ٱ �َُّقوا � َضيۡ  ِ�  ُزونِ ُ�ۡ  َوَ�  �َّ لَيۡ  ِ�ٓ

َ
 ِمنُ�مۡ  َس �

     ]٧٨: هود[  ﴾٧٨ رَِّشيدٞ  رَُجلٞ 
شدند، شتابان نزدش آمدند.  قوم لوط که پیش از آن، کارهاي زشت و ناپسندي مرتکب می

ی پیشه هترند. پس تقواي ال ها، دختران من هستند که برایتان پاکیزه گفت: اي قوم من! این
 مردي وجود ندارد؟ ي میهمانانم رسوا نکنید. آیا در میان شما هیچ جوان کنید و مرا درباره

 َملُونَ َ�نُواَْ�عۡ  ُل َ�بۡ  َوِمن﴿؛ یعنی شتابان نزد لوط آمدند. ﴾هِ إَِ�ۡ  رَُعونَ ُ�هۡ ﴿
ّ�ِ ٱ ؛ یعنی لواط »شدند تر مرتکبِ کارهاي زشت و ناپسندي می ها پیش آن: «﴾اِت�  َٔ لسَّ

طۡ  ُهنَّ  َ�َناِ�  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل ﴿ کردند. می
َ
ْ ٱفَ  لَُ�ۡمۖ  َهرُ أ ُقوا َ ٱ �َّ � َضيۡ  ِ�  ُزونِ ُ�ۡ  َوَ�  �َّ ٓ�ِ﴾ :

ترند؛ پس از اهللا  ها دخترانِ من هستند که براي شما پاکیزه گفت: اي قوِم من! این«
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ها دختران من  این: «﴾َ�َناِ�  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿ ».ي مهمانانم رسوا نکنید بترسید و مرا درباره
دخترانِ قومش بود، نه دختران خودش و از اند: منظورش،  برخی از علما گفته ».هستند

ي پدر  منزله ها به دختران خود یاد کرد که هر پیامبري، براي قومش به آن جهت از آن
ها تذکر داد که براي شما امکان ازدواج با زنان وجود دارد؛ پس چرا  گویا به آن است.

اي دیگر  هدر آی که اهللا چنان شوید؟ کنید و مرتکب این عمل زشت می ط میالو
 همین مفهوم را بیان کرده است:

﴿ 
ۡ
تَ�

َ
كۡ ٱ تُونَ �  ّمِنۡ  َر�ُُّ�م لَُ�مۡ  َخلَقَ  َما َوتََذُرونَ  ١٦٥ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َرانَ �ُّ
زۡ 
َ
نُتمۡ  بَۡل  ِجُ�م� َ�ٰ أ

َ
   ]١٦٦  ،١٦٥:  الشعراء[  ﴾١٦٦ َ�ُدونَ  مٌ قَوۡ  أ

سرانى را که پروردگارتان براى شما کنید؟! و هم آیا از میان جهانیان، با مردها آمیزش مى
 گذارید؟ بلکه شما مردم تجاوزکاري هستید. آفریده، وا مى

که حرمت مهمانانش را رعایت کنند؛  از قومش خواست که لوط خالصه این
ْ ٱفَ ﴿ ها گفت: به آن َ ٱ �َُّقوا � َضيۡ  ِ�  ُزونِ ُ�ۡ  َوَ�  �َّ پس از اهللا بترسید و مرا «؛ یعنی: ﴾ِ�ٓ
 ».مهمانانم رسوا نکنید ي درباره

، براي »ترند ها دخترانِ من هستند که براي شما پاکیزه این«که فرمود:  و اما این
بازي با ازدواج مشروع نیست که یکی خوب و دیگري، بهتر باشد؛  جنس ي هم مقایسه

و پلید است و هیچ پاکی و طهارتی در آن نیست؛  زشتکلی  بازي، به جنس زیرا هم
 فرماید: اهللا متعال می گونه که همان

    ]٧٤: االنبياء[  ﴾�َِثۚ َ�ٰٓ �َۡ ٱ َمُل �َّعۡ  َ�نَت لَِّ� ٱ َ�ةِ َقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  هُ َ�ٰ َوَ�َّيۡ ﴿
 شدند، نجات دادیم. را از شهري که مردمش مرتکب اعمال زشتی می طولو 

 به قومش گفت: لوط

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا � َضيۡ  ِ�  ُزونِ ُ�ۡ  َوَ�  �َّ لَيۡ  ِ�ٓ
َ
    ]٧٨: هود[  ﴾٧٨ رَِّشيدٞ  رَُجلٞ  ِمنُ�مۡ  َس �

ي میهمانانم رسوا نکنید. آیا در میان شما هیچ  پس تقواي االهی پیشه کنید و مرا درباره
 مردي وجود ندارد؟ جوان

. ببینیم چه پاسخی به مرد نیز در میانشان وجود نداشت پناه بر اهللا؛ یک جوان
 دادند: لوط
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﴿ ْ    ]٧٩: هود[ ﴾٧ نُرِ�دُ  َما لَمُ َ�َعۡ  �نََّك  َحقّٖ  ِمنۡ  َ�َناتَِك  ِ�  َ�َا َما َت َعلِمۡ  لََقدۡ  قَالُوا
دانی که ما  دانی که ما هیچ میل و نیازي به دخترانت نداریم و خوب می گمان می گفتند: بی

 خواهیم. چه می

 اند! م که نزدت آمدهتیسدانی که ما، خواهانِ جوانانی ه یعنی تو می

َ  قَاَل ﴿ نَّ  وۡ ل
َ
وۡ  قُوَّةً  بُِ�مۡ  ِ�  أ

َ
    ]٨٠: هود[  ﴾٨٠ َشِديدٖ  نٖ رُ�ۡ  إَِ�ٰ  َءاوِيٓ  أ

 بردم. گاه محکمی پناه می لوط گفت: اي کاش در برابر شما توان و قدرتی داشتم یا به تکیه

 جا بود که فرشتگان گفتند: آن

﴿ ْ ْ يَِصلُوٓ  َلن َرّ�َِك  رُُسُل  إِنَّا لُوُط َ�ٰ  قَالُوا     ]٨١: هود[  ﴾َكۖ إَِ�ۡ  ا
(فرشتگان) گفتند: اي لوط! ما فرستادگان پروردگارت هستیم. آنان هرگز به تو دست 

 یابند. نمی

ین را ترك کند. اهللا متعال مهنگام آن سرز خواستند که شب گاه از لوط و آن
 فرماید: می» قمر«ي  در سوره

بَۡت ﴿ ِ  لُوطِۢ  مُ قَوۡ  َكذَّ آ  ٣٣ �ُُّذرِ ٱب رۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  َحاِصًبا ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ أ َّيۡ  لُوٖط�  َءاَل  إِ�َّ  ُهمَ�ٰ �َّ

ۚ  ّمِنۡ  َمةٗ ّ�ِعۡ  ٣٤ �َِسَحرٖ  نَذرَُهم َولََقدۡ  ٣٥ َشَكرَ  َمن زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  ِعنِدنَا
َ
 َشتََناَ�طۡ  أ

ْ َ�َتَماَروۡ  ِ  ا ٓ َ�َطَمسۡ  ۦفِهِ َضيۡ  َعن َوُدوهُ َ�ٰ  َولََقدۡ  ٣٦ �ُُّذرِ ٱب �ۡ  َنا
َ
ْ فَذُ  ُيَنُهمۡ أ  َعَذاِ�  وقُوا

    ]٣٧  ،٣٣: القمر[  ﴾٣٧ َونُُذرِ 
قوم لوط، هشدارها را دروغ شمردند. ما، توفانی از شن و سنگریزه بر آنان فرستادیم که (همه 

ي لوط که سحرگاهان به لطف و رحمت خویش نجاتشان دادیم. و  را هالك کرد) جز خانواده
و (لوط) آنان را از عذاب سخت ما بیم داد؛ دهیم.  گزار پاداش می سان به افراد سپاس بدین

ي هشدارها به ستیز و مجادله پرداختند. و تالش کردند لوط را از میهمانانش  ولی درباره
غافل نمایند؛ پس چشمانشان را کور کردیم و سپس (گفتیم: طعم) عذاب و هشدارهایم را 

 بچشید.

سان قوم لوط کور  بدینگفته شده: فرشتگان به چشمانِ این قومِ نابکار زدند و 
در هر حال،  شدند. و نیز گفته شده است: اهللا متعال همان دم چشمانشان را کور کرد.

ي مهمانانش رسوا نکنند، نشان  ها خواست که او را درباره از آن که لوط این
ها اهمیت  داشت و به آن مهمانانش را گرامی می نیز مانند ابراهیم دهد لوط می
 داد. می
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روز  شود، بر شما واجب است که یک شبانه که وقتی کسی مهمانتان می ه ایننتیج
که مانند برخی، در پذیرایی از او تکلف به خرج دهید و  از او پذیرایی کنید؛ نه این

ي بسیار مهم را  جا یک نکته اینترش دور ریخته شود!  قدر غذا بپزید که بیش آن
خورند. به  طالق قسم می افراد ناآگاه، به زنکه برخی از  کنم؛ و آن، این یادآوري می

طالق باشم اگر  گوید: زن رود و به میزبانش می عنوان مثال: شخصی، به میهمانی می
خاطر من در زحمت بیندازي و گوسفندي ذبح کنی. میزبان هم  بگذارم خودت را به

»! ذبح نکنمطالق باشم اگر این گوسفند را براي تو  زن«گوید:  کند و می سوگند یاد می
طالق نخورید؛ زیرا این،  بینید، قسمِ زن این، اشتباه است. اگر واقعاً نیازي به سوگند می

اهللا، این را طالق  ي اربعه رحمهم ترِ علما، از جمله ائمه اي نیست و بیش مسأله ساده
گذارد، عمل نکند، زنش، مطلقه  اند: اگر کسی که به شرطی که می و گفته  دانسته

. گمان نکنید که چون برخی از مفتیان، فتواي ست یي بسیار مهم لذا مسألهشود.  می
؛ زیرا ست یي بسیار مهم اند، اصل مسأله نیز ساده است. بلکه مسأله اي داده ساده

اتفاق این را  ي مالکی، شافعی، حنبلی و حنفی، به مفتیان و اصحاب مذاهب اربعه
طالق  زن«فرض مثال بگوید:  ورد و بهطالق بخ اند و اگر کسی قسمِ زن طالق دانسته

، و سپس آن کار را انجام ندهد، همسرش مطلقه »باشم که این کار را انجام ندهم
گردد. شوخی که نیست؛ این، فتواي مذاهب چهارگانه است که هیچ اختالفی در  می

 اهمیت ندانید. انگاري نکنید و این مسأله را ناچیز و بی آن وجود ندارد. پس سهل
*** 

نَّ رسوَل  -٧١١
َ
ال يُْؤِذ  اهللاَمْن اَكَن يُْؤِمُن ب«قال:  اهللاوََ�ْن أيب هر�رة أ

َ
َْوِم اآلِخِر ف َوايلْ

 ِ ِ  اهللاَجاَره، َوَمْن اَكن يُْؤِمُن ب يكرِْم َضْيَفُه، َوَمْن اَكَن يُْؤمُن ب
ْ
ل
َ
َْوِم اآلخر، ف وِم  اهللاوايلْ

ْ
َوايل

 
ُ
ْو لِيَْسك

َ
َيُقْل َخْ�اً أ

ْ
ل
َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ْت اآلِخر، ف

هرکس به اهللا و آخرت ایمان «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 
رد، مهمانش را اش را اذیت نکند؛ هرکس، به اهللا و روز قیامت ایمان دا دارد، همسایه

به اهللا و آخرت ایمان دارد، یا سخن نیک بگوید یا ساکت  گرامی بدارد؛ هرکس
 ».باشد

 ذکر شد. 313ي  شماره تر به . این حدیث پیش47؛ و صحیح مسلم، ش:6018صحیح بخاري، ش:  )1(
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ْ�ح ُخَو�ِ� بن عمرو اخلَُزايِعِّ  وعن -٧١٢ يقول:  اهللاقال: َسِمعُت رسول  أيب رُشَ
» ِ ُيكرِْم َضيَفُه َجائَِزتَهُ  اهللاَمْن اكَن يؤِمُن ب

ْ
ل
َ
؟ اهللاقالوا: وما َجائَِزتُُه يا رسول ». وايلْوِم اآلِخِر ف

ُته يَوُمهُ «قال: 
َ
ْل يَّام، �َ  ؛َويلَ

َ
ُة �

َ
الث

َ
ُة ث

َ
َياف ة عليه وَ َوَراَء ذلَك فهُ ا اكن مَ والضِّ

َ
متفقٌ [ .»َصَدق

 )1(]علیه
 ،اهللاقالوا: يا رسول  .» يُْؤثَِمهُ ىتَّ د أِخيِه حَ نْ عِ  لُّ لُِمسلٍم أن يُِقيمَ ال َ�ِ «و� روايٍة ملسلم: 

ْيف يُْؤثُِمه؟ قال: 
َ
ُ َ�ْقِر�ِه بِهِ «و�

َ
 ».يُِقيُم ِعْنَدهُ َوال يَشَء هل

شنیدم که  اهللا گوید: از رسول می مرو خُزاعیابوشریح، خُویلد بن ع ترجمه:
هرکس، به اهللا و روز قیامت ایمان دارد، مهمانش را گرامی بدارد و فرمود:  می

اش چیست؟ فرمود:  خدا! جایزه عرض کردند: اي رسول». اش را بدهد جایزه
وز ر ؛ و مهمانی، سه شبانهروز ) یک شبانهپذیرایی به بهترین شکل و در حد توان در«(

 ».و احسانِ میزبان نسبت مهمانِ اوست  و بیش از آن، صدقه است
قدر نزد  براي هیچ مسلمانی جایز نیست که آن«در روایتی از مسلم آمده است: 

کار  خدا! چگونه او را گنه گفتند: اي رسول». کار کند گنه را برادرش بماند که او
 ».پذیرایی کند ويکه از مانَد و او چیزي ندارد  نزدش می«گرداند؟ فرمود:  می

 شرح
نوازي و احترام مهمان، احادیثی ذکر کرده که همگی  در باب مهمان /مؤلف

 داشت اوست؛ از جمله حدیث ابوهریره گر اهمیت پذیرایی از مهمان و گرامی نشان
هرکس، به اهللا و روز قیامت ایمان دارد، مهمانش را «فرمود:  بدین مضمون که پیامبر

داشت مهمان است؛ یعنی  نوازي و گرامی این، براي تشویق به مهمان ».گرامی بدارد
زیرا اهللا متعال روز قیامت  باشد. گر کمالِ ایمان به اهللا و آخرت می نوازي، نشان مهمان

اش را در دنیا نیز از  دهد و گاه بنده دارد، پاداش می به کسی که مهمانش را گرامی می
 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان زد.سا این اجر و ثواب برخوردار می

    ]٢٠: الشور[  ﴾ۦۖ ثِهِ َحرۡ  ِ�  ۥَ�ُ  نَزِدۡ  ِخَرةِ �ٱ َث َحرۡ  يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿
 افزاییم. کسی که زراعت آخرت را بخواهد، برایش در کشت او می

ذکر شد.  314ي  شماره تر به ؛ این حدیث پیش48؛ و صحیح مسلم، ش: 6019ش: صحیح بخاري،  )1(
 آمده است. 1726ي  شماره روایت مسلم، در صحیح مسلم، به
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دهد و در آخرت نیز او را از پاداش  یعنی اهللا عوضش را در دنیا به او می
هرکس، به اهللا و روز «فرمود:  رو پیامبر از این سازد. نوازي برخوردار می مهمان

 ».قیامت ایمان دارد، مهمانش را گرامی بدارد
یعنی از ؛ موقعیت و جایگاه وي بستگی داردبه  ي پذیرایی از مهمان، نحوه

اي پذیرایی کرد که  گونه مهمانی که جزو سرآمدان و بزرگان یک طایفه است، باید به
تري قرار دارد،  و از یک فرد عادي یا کسی که در جایگاه پایین ي اوست ایستهش

 شود. متناسب با موقعیتش پذیرایی می
طور مطلق ذکر کرد و این، شامل انواع  نوازي را به مهمان در هر حال، پیامبر

 شود. نوازي در عرف مردم می مهمان
ارد، با خویشاوندانش ارتباط هرکس، به اهللا و آخرت ایمان د«فرمود:  پیامبر

خویشاوند، ». اش نیکی کند به همسایه«و در حدیثی دیگر آمده است: ». داشته باشد
تري دارد و بر هر مسلمانی،  تر باشد، رعایت حقوقش اهمیت بیش هرچه نزدیک

ي  ي صله نحوه ي رحم و اداي حقوق خویشاوندان واجب است. البته پیامبر صله
ي رحم، ارتباط  منظور از صلهلذا  ص بیان نفرمود.طور مشخّ رحم را به

ها بستگی دارد؛ زیرا چند و چون  ِ آن و این، به عرف مردم و عادت ست يخویشاوند
شرط  ي آن در کتاب و سنت، بیان نشده و پیامبر پیوند خویشاوندي و حد و اندازه

و نوش یا  و قیدي براي آن ذکر نکرده است. به عبارت دیگر، مواردي چون خورد
سفره بودن و یا زندگی در یک مسکن به عنوان شرایط پیوند خویشاوندي، مطرح  هم

ي رحم، همان است که در  ؛ یعنی صلهگردد بر مینیست و این مسأله به عرف مردم 
چه مردم قطع  عرف مردم، ارتباط و پیوند خویشاوندي شناخته شود و در مقابل، آن

وضعیت  رود؛ این، یک اصل است. شمار می ي رحم به توجهی به صله رابطه بدانند، بی
هاست  ي رحم با آن ، به معناي صلهدیدارشانکه  ست اي هگون برخی از خویشاوندان به

جا  را به ي رحم صلهها  و برخی هم وضعیتی دارند که از طریق کمک مالی به آن
دهید؛ این  و غذا میچنین به خویشاوند نیازمندتان لباس  آورید؛ چون نیازمندند. هم می
. لذا با هر خویشاوندي متناسب با وضعیتش رابطه است ي رحم صلهاي از  گونه نیز

غذا بشقابی ندتان ثروتمند است، برایش وبه عنوان مثال: اگر خویشا داشته باشید.
و امثال آن، حقّ آمیز  روید و با سخنان محبت فرستید؛ بلکه به دیدارش می نمی
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و اگر خویشاوندتان فقیر است، همان بهتر که  آورید. جا می هاش را ب خویشاوندي
برایش غذا بفرستید. و اگر خویشاوندتان به کمک مالی نیاز دارد، بهتر است کمکش 

 شود. که هر کسی مطابق وضعیتی که دارد، اکرام می کنید. خالصه این
نیک  هرکس به اهللا و آخرت ایمان دارد، یا سخن«چنین فرمود:  هم پیامبر

کردیم. البته  اي کاش در زندگی خود به این رهنمود عمل می». بگوید یا ساکت باشد
گاه یک سخن، در اصلِ خود نیک و پسندیده است و گاه، هدف از یک سخن، نیک 

مانند امر به معروف و نهی از منکر یا آموزشِ یک مسأله در اصلِ  باشد. و پسندیده می
آیند؛  شمار می سخنان بنا بر هدفشان نیک و پسندیده بهاي از  خود نیک است؛ اما پاره

نشینی با شما خو  گویید تا به دوستی و هم مانند سخنی که براي شاد کردن یک نفر می
؛ گرچه خود سخن در ذات خود جزو سخنانی بگیرد و در کنارِ شما آرامش یابد

هدف از گفتنِ  باشد و گناه هم نیست؛ بلکه می ي نزدیکی به اهللا نیست که مایه
 نشین یا دوستتان است. هم چنین سخنی، شاد کردن

آید که هرکس سخن نیک نگوید، ایمانش به اهللا و  از این حدیث چنین برمی
کند یا به   گوید یا از مردم غیبت می رستاخیز، ناقص است؛ پس کسی که سخن بد می

و بدتر از ی دارد؟ چه حکمورزد،  نیرنگ میگوید یا  پردازد و دروغ می چینی می سخن
. این، دهد میدشنام  ها را کند و آن علما را میکه بدگویی  ست یکرد کس این، روي

کسی  ي مردم نیست. توده بدگویی ازمراتب بدتر است؛ زیرا بدگویی از علما، مانند  به
ي  کند؛ اما کسی که درباره در واقع به یک نفر بد می گوید، از شخصی عادي بد میکه 

کشد که علما، حاملِ  گوید، در حقیقت آیین و شریعتی را به چالش می می علما سخن
گرداند و دیگر، مردم به  به علما بدبین می ؛ زیرا این امر، مردم را نسبتآن هستند

گویی و پرحرفی، رایج شده است و  جا که زیاده لذا از آن کنند. سخنانِ علما اعتماد نمی
پردازند، بر انسان واجب است که  فایده می بی مردم به کارها و سخنانِاز بسیاري 

آید،  زبانش را حفظ کند و جز به مصلحت، سخن نگوید و وقتی صحبتی به میان می
ي مسایل  که زبانش را رها کند و درباره بگوید: اهللا، همه را هدایت نماید. اما این

چنین کسی، کافر پایه سخن بگوید، این از عدمِ ایمان به اهللا و آخرت است. البته  بی
هرکس به اهللا و آخرت «فرموده است:  زیرا پیامبر نیست؛ بلکه ایمانش ناقص است.

م گوي کَ«اند که:  لذا چه خوب گفته». ایمان دارد، یا سخن نیک بگوید یا ساکت باشد
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و نیز چه  تازه اگر سخن نقره باشد، سکوت، طالست.». و گزیده گوي چون در
چنین  کند. هم تر کسی به آن عمل می ، حکمت است و کماند: سکوت حکیمانه گفته

یابد و کسی که سخن بگوید، در معرضِ  اند: کسی که ساکت باشد، نجات می گفته
 ».دهد بر باد زبانِ سست، سرِ سخت می« خطر است.

 پس همواره ساکت باشید مگر در مواردي که سخن گفتن، بهتر است.
*** 



به خیر و نیکی و تبریک  باب: مستحب بودن مژده دادن -95
 بخش رویدادهاي شادي

 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�َيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
     ]١٨  ،١٧: الزمر[  ﴾ۥٓۚ َسَنهُ أ

 کنند. شنوند و از بهترینش پیروي می ها را می پس بندگانم را مژده بده؛ آنان که سخن

 فرماید: و می

ُُهمۡ ﴿ ٰ َورِۡض  هُ ّمِنۡ  ةٖ بِرَۡ�َ  َر�ُُّهم يُبَّ�ِ ٰ  نٖ َ� َُّهمۡ  ٖت وََج�َّ قِيمٌ  نَعِيمٞ  �ِيَها ل     ]٢١: التوبة[ ﴾٢١ مُّ
-هایی نوید میپروردگارشان، آنان را به رحمتی از سوي خویش و رضایت و خشنودي و باغ

 هاي پایداري خواهند داشت.دهد که در آن نعمت

 ماید:فر و می

﴿ ۡ �
َ
ْ َو� وا ُ�ِ  ِ     ]٣٠: فصلت[  ﴾٣٠ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

 شدید. و شما را به بهشتی مژده باد که وعده داده می

 فرماید: و می

﴿ ۡ     ]١٠١:  الصافات[  ﴾١٠١ َحلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�ٰ  هُ َ�ٰ فَبَ�َّ
 پس او را به پسري بردبار مژده دادیم.

 فرماید: و می

ٓ  دۡ َولَقَ ﴿ ٓ  َءۡت َجا ِ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  رُُسلَُنا     ]٦٩: هود[  ﴾ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱب
 و فرشتگان ما، با مژده و بشارت نزد ابراهیم آمدند.

 فرماید: و می

تُهُ مۡ ٱوَ ﴿
َ
ٓ  ۥَر� ۡ  فََضِحَكۡت  �َِمةٞ قَا ٓ  َوِمن قَ َ�ٰ �ِإِسۡ  َهاَ�ٰ فَبَ�َّ  ﴾٧١ ُقوَب َ�عۡ  قَ َ�ٰ إِسۡ  ءِ َوَرا

    ]٧١: هود[  
براهیم ایستاده بود و خندید. پس او را به اسحاق و پس از اسحاق، به یعقوب و همسر ا

 بشارت دادیم.

 فرماید: و می
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ۡ ٱ هُ َ�َناَدتۡ ﴿ ٓ  وَُهوَ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ۡ ٱ ِ�  يَُصّ�ِ  �ِمٞ قَا نَّ  َرابِ ِمحۡ ل
َ
َ ٱ أ ُكَ  �َّ    ﴾َيٰ �َِيحۡ  يُبَّ�ِ

     ]٣٩: آل عمران[ 
به نماز ایستاده بود، فرشتگان او را ندا دادند که اهللا تو را  پس در حالی که در محراب عبادت 

 دهدبه (فرزندي به نام) یحیی بشارت می

 فرماید: و می

ۡ ٱ قَالَتِ  إِذۡ ﴿ َ ٱ إِنَّ  َ�مُ َمرۡ َ�ٰ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ُكِ  �َّ ۡ ٱ ُمهُ سۡ ٱ هُ ّمِنۡ  بَِ�لَِمةٖ  يُبَّ�ِ  ِعيَ�  َمِسيحُ ل
    ]٤٥: آل عمران[  ﴾َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ

دهد که با نامِ مسیح، هنگامی که فرشتگان گفتند: اي مریم! اهللا تو را به فرزندي نوید می
 شودعیسی بن مریم شناخته می

 باره وجود دارد. هاي فراوان و روشنی در این آیه
 شرح

باب: مستحب بودن مژده دادن به خیر و نیکی و تبریک «گوید:  می /مؤلف
 ».بخش رویدادهاي شادي

و از آن جهت به آن، بشارت  باشد ي خبرهاي خوش می بشارت درباره مژده یا
اش نمایان  گویند که وقتی کسی خبري خوش بشنود، آثار خوشحالی در چهره می
، »بشارت«و » بشره«گویند و  می» بشره«در عربی به چهره،  ست گفتنیشود.  می
زیرا آثارش در چهره گردد؛  بد نیز به بشارت تعبیر می خبرگاه از  اند. خانواده هم

 فرماید: می که اهللا شود. چنان نمایان می

﴿ ۡ ِ��ٍ  بَِعَذاٍب  ُهمفَبَّ�ِ
َ
   ]٢٤: االنشقاق[  ﴾٢٤ أ

 پس آنان را به عذابی دردناك مژده بده!

ي  ي خبرهاي خوشِ آخرت است و گاه درباره ي نیک یا بشارت، گاه درباره مژده
وان است و اهللا متعال در بسیاري از موارد، هاي آخرت، فرا خبرهاي خوشِ دنیا. مژده

 فرماید: ها را ذکر کرده است؛ مانند این آیه که می آن

﴿ ِ ِينَ ٱ َو�َّ�ِ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا نَّ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ  تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ

 ٱ
َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ�     ]٢٥: البقرة[  ﴾ُر
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هایی مژده بده که زیر  دهند، به بوستانو عمل صالح انجام می اندو کسانی را که ایمان آورده
 درختانش نهرها روان است.

 فرماید: و نیز می

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱ لَُهمُ ﴿      ]٦٤:  يونس[  ﴾ِخَرةِ� �ٱ َوِ�  َيا�ُّ
 ي نیک دارند در زندگی دنیا و آخرت، بشارت و مژده

 فرماید: چنین می هم

﴿ ُ ٰ َورِۡض  هُ ّمِنۡ  ةٖ بِرَۡ�َ  َر�ُُّهم ُهمۡ يُبَّ�ِ ٰ  نٖ َ� َُّهمۡ  تٖ وََج�َّ قِيمٌ  نَعِيمٞ  �ِيَها ل  ِ�ِينَ َ�ٰ  ٢١ مُّ
 ٓ بًَد�ۚ  �ِيَها

َ
َ ٱ إِنَّ  � جۡ  ۥٓ ِعنَدهُ  �َّ

َ
     ]٢٢  ،٢١: التوبة[  ﴾٢٢ َعِظيمٞ  رٌ أ

-ی نوید میهایپروردگارشان، آنان را به رحمتی از سوي خویش و رضایت و خشنودي و باغ
راستی مانند. بههاي پایداري خواهند داشت. در آن جاودانه و همیشه میدهد که در آن نعمت

 پاداش بزرگی نزد اهللا است.

 فرماید: اهللا متعال می

خۡ ﴿
ُ
ۖ  َرىٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  نَۡ�ٞ  ُ�ِبُّوَ�َها ِ  َقرِ�ٞبۗ  حٞ َوَ�تۡ  �َّ ۡ ٱ َو�َّ�ِ      ]١٣: الصف[  ﴾١٣ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

دارید؛ یاري و پیروزي نزدیکی از سوي اهللا.  دهد که دوستش می عمت دیگري به شما میو ن
 و به مؤمنان مژده بده.

 ها، مربوط به آخرت است. مژدهاین ي  همه
باشد که انسان  ، خوابِ خوبی میست يهاي اخرو و از دیگر اموري که جزو مژده

ن در خواب ببیند که به او گفته بینند؛ مثالً انسا بیند یا دیگران برایش می خودش می
که  چنین همین هم. این، یک بشارت است. ست یشود: به فالنی مژده بده که بهشت می

مند ببیند و از کارهاي زشت، بدش بیاید،  انسان، خودش را به کارهاي نیک عالقه
 فرماید: خود نشانه و بشارتی نیکوست. زیرا اهللا متعال می

ا﴿ مَّ
َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
َق  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ ِ  َوَصدَّ هُ  ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ   ﴾٧ ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  ۥفََسُنَيّ�ِ

  ]  ٧  ،٥: الليل[ 
ي) نیک االهی را  اما کسی که (مالش را در راه اهللا) بخشید و تقوا پیشه کرد و (آیین و وعده

تصدیق نمود، پس او را در مسیري آسان (که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است) 
 رار خواهیم داد.ق
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ي  ي اهللا متعال درباره هاي مربوط به دنیا؛ مانند این فرموده ها یا مژده و اما بشارت
 :ابراهیم خلیل

ُكَ  إِنَّا﴿     ]٥٣: احلجر[  ﴾٥٣ َعلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�ٰ  نُبَّ�ِ
 دهیم. ما تو را به (تولد) پسري دانا مژده می )(فرشتگان به ابراهیم گفتند:

 فرماید: اي دیگر می بود. اهللا متعال در آیه ر، اسحاقمنظور از این پس

﴿ ۡ     ]١٠١:  الصافات[  ﴾١٠١ َحلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�ٰ  هُ َ�ٰ فَبَ�َّ
 پس او را به پسري بردبار مژده دادیم.

 بود. ي تولد اسماعیل این مژده درباره
بود ویعقوب،  آید؛ زیرا پدرش، یعقوب شمار می اسرائیل به اسحاق، پدرِ بنی

تر پیامبرانی که  بیشدنیا آمدند؛  ان اسرائیل است که موسی و عیسی از نسل او بههم
 هستند. در قرآن ذکر شده، از نسلِ یعقوب نامشان

اشاره شده است؛ وي،  به تولد اسماعیل» صافات«ي  سوره 101ي  اما در آیه
بود  محمد مصطفیهاست و تنها پیامبري که در نسل او برانگیخته شد،  جد عرب

ي مردمی مبعوث گشت که  همهي نبوت پایان یافت؛ او، به سوي  که با بعثتش سلسله
گذارند؛ در صورتی که سایر پیامبران، فقط به  ي هستی می تا رستاخیز، پا به عرضه

 سوي قومِ خویش برانگیخته شدند.
 میفرماید: ي همسر ابراهیم چنین درباره اهللا متعال هم

تُهُ مۡ ٱوَ ﴿
َ
ٓ  ۥَر� ِ قَا ۡ  فََضِحَكۡت  َمةٞ � ٓ  َومِن قَ َ�ٰ �ِإِسۡ  َهاَ�ٰ فَبَ�َّ     ]٧١: هود[ ﴾ُقوَب َ�عۡ  قَ َ�ٰ إِسۡ  ءِ َوَرا

و همسر ابراهیم ایستاده بود و خندید. پس او را به اسحاق و پس از اسحاق، به یعقوب 
 بشارت دادیم.

شود و هم به امور  که بشارت، هم به مسایل دنیوي مربوط می خالصه این
که  بین باشد و همه چیز را به فالِ نیک بگیرد؛ نه این انسان باید همواره خوشاخروي. 

 گردد. دنیا را در برابرش تیره و تار ببیند که در این صورت سرخورده و ناامید می
رسد، آن را  یابد یا نعمتی به او می چنین باید زمانی که به موفقیتی دست می هم

امید داشته  به آنشود،  می مر به آینده مربوطچه این ا نیک و خجسته بداند و چنان
ي سایر برادرانش نیز به همین شکل عمل کند و با تبریک و شادباش،  باشد و درباره
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لذا اگر برادرِ مسلمانتان را غمگین و ناراحت دیدید و  ماید.آنان را خوشحال ن
ت، گرفتار اش بر او تنگ شده و در چنگ مشکال دریافتید که دنیا با تمام گستردگی

واْعلَْم «فرموده است:  گشته است، او را به گشایشی در آینده مژده دهید؛ زیرا پیامبر
ُعرِس �رُْساً 

ْ
نَّ َمَع ال

َ
َكْرب، وأ

ْ
َفَرَج َمَع ال

ْ
نَّ ال

َ
رْب، وأ یقین  به«یعنی:  )1(.»أّن انلَّرْصَ َمَع الصَّ

ج و سختی؛ و در و گشایش، با تحمل رن ست یپیروزي و موفقیت با صبر و شکیبای
است که از پیشِ خود سخن  ي پیامبر این، فرموده ».ست یکنار هر سختی، آسان

داري دهید و  لذا هرگاه برادرِ خویش را غمگین دیدید، به او امید و دل گفت. نمی
است، به او بگویید: غم مخور؛ گشایش و آسانی، نوقتی مشاهده کردید که در تنگ

گاه بر دو  یک سختی، هیچ«فرموده است:  $عباس بنگونه که ا هماننزدیک است. 
 فرماید: می است که اهللا» شرح«ي  اش به سوره اشاره». شود یره نمیچآسانی 

     ]٦  ،٥: الرشح[  ﴾٦ ��ُۡ�ٗ  ُعۡ�ِ لۡ ٱ َمعَ  إِنَّ  ٥ ا�ُۡ�ً  ُعۡ�ِ لۡ ٱ َمعَ  فَإِنَّ ﴿
 .ست یري، آسانشک در کنار دشوا . بیست یگمان در کنار دشواري، آسان پس بی

(آسانی) نیز دو » یسر«ي  (دشواري) دو بار ذکر شده و واژه» عسر«ي  جا، واژه این
(آسانی) » یسر«(دشواري) یک بار ذکر گشته و » عسر«بار آمده است. اما در حقیقت، 

به صورت معرفه به الف   وقتی یک کلمهاند:  دو بار تکرار شده است. چرا؟ علما گفته
دو داراي ار شود، یک مصداق دارد و اگر معرفه به الف و الم نباشد، و الم، تکر

؛ لذا هر دو ، تکرار شدهدو بار با الف و الم» عسر«ي  جا واژه و این .استمصداق 
ي جداگانه  دو بار بدون الف و الم آمده و دو واژه» یسر«ي  اما واژه .ست یواژه، یک

گاه بر دو آسانی چیره  یک سختی، هیچ«فرمود:  $عباس رو ابن باشند. از این می
 ».شود نمی

گري بود که بسیاري از مردم را  شناسید؛ او ستم حجاج بن یوسف ثقفی را که می
شخصی نزد او . کرد را خیلی خوب صحبت میکُشت. اما زبانِ عربی  ناحق می به

هاي  اي بر زبان آورد که حجاج آن را نپسندید. یکی از خوبی سخنی گفت و واژه
هاي فراوانی داشت. حجاج  گذاري کرد؛ گرچه بدي حجاج این بود که قرآن را حرکت

، این حدیث را صحیح دانسته 6806در صحیح الجامع، ش:  /)؛ آلبانی1/307روایت احمد ( )1(
 است.
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گفتی، در زبان عربی کاربرد ندارد. » فُعله«اي که تو بر وزنِ  به آن شخص گفت: واژه
: ست گفتنی برند. کار می را به وزنام که این  پاسخ داد: اما من از صحرانشینان شنیده

بردند؛ زیرا  کار می هایی بود که صحرانشینان به ا، واژهه گویشِ معیار در میانِ عرب
نشین  ها مانند ایرانیان و رومیان، مسلمان شده و در شهرهاي عرب برخی از غیرعرب

ها  سکونت کرده بودند و این، تغییرهایی در زبان عربی ایجاد کرده بود؛ اما صحرانشین
 حفظ کرده بودند. کردند، اصالت عربی را که دور از محیط شهر زندگی می
روز شاهدي از زبان عربی برایم بیاوري  باید تا فالنحجاج به آن شخص گفت: 

مرد بینوا  زنم. نه، گردنت را می برند؛ وگر کار می ها وزنِ فُعله را به که نشان دهد عرب
ُر�ما «گفت:  ي دشت و صحرا گشت؛ از صحرانشینی شنید که می بدین منظور آواره

ُ فُرَجٌة َكحِ تَ�َرُه انلُّفُ  ها چیزي را  بسا انسان چه«. یعنی: »الِ قَ العِ  لِّ وُس ِمَن األمِر هلَ
سانِ گره ریسمان که باز  ها گشایشی وجود دارد؛ به که براي آن آن  دوست ندارند؛ حال

یافته بود، شادمان  »فُعله«را بر وزن  »فُرَجةٌ «ي  آن مرد که در این سخن، واژه ».شود می
رفت که در راه به او خبر رسید، حجاج مرده است. گفت: به اهللا  نزد حجاج می

 تر باشم یا از مرگ حجاج؟ از یافتنِ این شاهد خوشحالدانم  سوگند، نمی
ن خویش هدیه کنید تا شادمان که همواره سرور و شادي را به برادرا خالصه این

 چشم بدوزند. هللاو امیدوار شوند و نشاط و نیرو پیدا کنند و به گشایشی از سوي ا
*** 

بو ُمَعاوِ�َة عبِد  -٧١٣
َ
د و�َُقاُل أ ْو� اهللاعن أيب إِبراهيَم َو�َُقاُل أبو �مَّ

َ
نَّ  بن أيب أ

َ
أ

َ َخِد�ََة ريض  اهللارسوَل  َصٍب، الَصخَب �ِيه وال  اهللا�رَشَّ
َ
عنها بِبْيٍت يف اجلنَِّة ِمْن ق

 )1([متفقٌ علیه] نََصَب.
گوید:  می اوفی ابی یا ابومحمد، یا ابومعاویه، عبداهللا بن ابوابراهیم، ترجمه:

مژده داد که در در بهشت نشان  اي از زبرجد یاقوت را به خانه &خدیجه اهللا رسول
 و خستگی و رنجی وجود ندارد. ،آن سر و صدا

 .2433)؛ و صحیح مسلم، ش: 3819، 1729صحیح بخاري، ش: ( )1(
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 يِف بَيْتِِه، ُ�مَّ َخَرَج َ�َقاَل: أل وعن أيب موىس األشعريِّ  -٧١٤
َ
أ نَُّه تَوضَّ

َ
َزَمنَّ رسول �

ْ
ل

َل َعِن انلَّيِبِّ  اهللا
َ
َسأ

َ
َمْسِجَد، ف

ْ
وَ�نَّ َمَعُه يَْوِ� َهذا، فجاَء ال

ُ
َه هُهَنا، قال:  َوأل� وا: وَجَّ

ُ
فَقال

جَ 
َ
ُل عْنُه، حىتَّ َدَخَل برْئَ أر�ٍس ف

َ
سأ

َ
ِ أ رِه

َ
ث
َ
َخرَْجُت ىلَعَ أ

َ
اِب ف

ْ
ْسُت ِعْنَد ابل

َ
ىَض رسوُل  ل

َ
حىتَّ ق

ْد جَ وتَوَ  َتهُ اجَ حَ  اهللا
َ
ْه، فإذا ُهو ق ، فُقْمُت إيِلَ

َ
أ َس ضَّ

َ
ِ  ل ر�ٍس  رْئِ ىلع ب

َ
 ، وتَوسَّ أ

ُ
َشَف َط �

َ
َها، و� فَّ

 
َّ
ْيِه ودال

َ
ْيِه ُ�مَّ انرَْصفُت ابلرِْئِ هَما يف عْن سا�

َ
ْمُت َعل

َّ
سل

َ
َ�ُقلت:  ابلاِب  فَجلْسُت ِعندَ  .، ف

وَ�نَّ بَوَّاب رُسوِل 
ُ
 .ايلْومَ  اهللاأل�

بُو
َ
جاَء أ

َ
  بَْ�رٍ  ف

َ
ُت  اَب ابلَ  دَ�عَ ف

ْ
ُت فُقل

ْ
قل

َ
بُو ب�ر، ف

َ
: ىلع رِْسلِك، : مْن َهَذا؟ َ�َقال: أ

ِذنُ  اهللا: يا رُسول ُ�مَّ َذَهْبُت َ�ُقلُت 
ْ
بُو بَْ�ٍر �ْسَتأ

َ
قال: هَذا أ

َ
ِ «، ف ه ب ْ  و�رشِّ

َ
َذْن هل

ْ
 ائ

ْ
 .»نَّةِ اجل

لت أليب ب�ر: اْدُخْل ورُسوُل 
ُ
ُت حىتَّ ق

ْ
َبل

ْ
�
َ
أ
َ
 يُب اهللاف

ْ
َك بِاجل ُ بُو بَْ�ٍر حىتَّ رشِّ

َ
نِة، فدخل أ

س عْن يِمِ� انلَّ 
َ
ْيِه يف َعُه يف الُقفِّ مَ  يِبِّ جل

َ
 رِْجل

َّ
 ابلرِْئِ ، وَدىل

َ
، اهللا ا صَنَع َرُسوُل مَ  ك

 
َ
َشف عْن سا�

َ
 جَ ، ُ�مَّ رََجْعُت وَ ْيهِ و�

َ
 ْسُت ل

ْ
يخ �َ ، وقد تَر�

َ
 وَ ضَّ وَ تَ ُت أ

ُ
حَ �َ أ

ْ
ت: إْن يُرِ ُقِ� ل

ْ
ِد ، فُقل

ِت بِه. اهللا
ْ
َخاهُ َخْ�اً يأ

َ
  بُِفالٍن يُر�ُد أ

َ
ساٌن �رُِّك ابلاَب ف

ْ
قال: ُ�َمُر إِذا إِ�

َ
، فُقلت: مْن َهَذا؟ ف

ُت: ىلع رِْسلِك، ثمَّ جْئُت إىل َرُسوِل 
ْ
اب: فُقل ْمُت عَ اهللابُن اخلطَّ

َّ
سل

َ
 ، ف

َ
ت: هَذا ل

ْ
ل
ُ
ْيِه وق

ِذن؟ َ�َقاَل: 
ْ
ُ وَ «ُعمُر �َْسَتأ ذْن هلَ

ْ
َ ائ � َ

ْ
هُ بِاجل ْ ِجْئُت �ُ  .»نَّةِ رشِّ

َ
َك رَ مَ ف ُ دخْل َو�برُشِّ

ُ
ِذَن أ

َ
ت: أ

ْ
، َ�ُقل

َ  اهللاَرُسوُل 
ْ

َس َمَع رُسول بِاجل
َ
َدَخل فَجل

َ
ْيِه يِف يِف  اهللانَِّة، ف

َ
 رِْجل

َّ
ِ وَدىل   الُقفِّ َ�ْن �سارِه

ت: إن يُرِِد جَ ، ُ�مَّ رَ ابلرِْئِ 
ْ
ْسُت َ�ُقل

َ
جل

َ
ت بِه.بِفالٍن خَ  اهللاْعُت ف

ْ
َخاهُ يأ

َ
 ْ�اً يْع� أ

 
َ
ساٌن ف

ْ
ُت  َك ابلاَب رَّ حَ فجاء إ�

ْ
قل

َ
ت: َمْن هَذا؟ فَقال: ُ�ْثماُن بُن عفان. ف

ْ
: ىلَع فُقل

ْخرْبتُهُ ، وجْئُت انلَّيِبَّ رْسلَِك 
ْ
أ
َ
َ «َ�َقال:  ، ف

ْ
هُ بِاجل ْ ُ و�رَشِّ َذن هلَ

ْ
وى تُصيُبهُ ائ

ْ
جْئُت  ؛»نَِّة َمَع بَل

َ
ف

َك رُسوُل َ�ُقلت: اْدخْل وَ  ُ َ  اهللا�ُبرشِّ
ْ

َوى تُصيُبَك بِاجل
ْ
ْد نَِّة َمَع بَل

َ
وََجد الُقفَّ ق

َ
َدَخل ف

َ
، ف

س 
َ
َجل

َ
ُبورَ رِ اآلخَ قِّ الشِّ جاَهُهْم ِمَن وِ ُملَِئ، ف

ُ
ُها �

ْ
تل وَّ

َ
أ
َ
اَل َسِعيُد بُن الُمَسيَّب: ف

َ
متفقٌ [ هْم.. ق

 )1(]علیه

هُ مِحَد فْ حِبِ  اهللا رسوُل ِ� وأَمرَ «وزاد يف روايٍة:  نَّ ُ�ْثماَن ِحَ� �رشَّ
َ
 اهللاِظ ابلاب َو�ِيها: أ

ال: 
َ
 الُمْستَعان. اهللاتعاىل، ُ�مَّ ق

 .2403؛ و صحیح مسلم، ش: 3674صحیح بخاري، ش:  )1(
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اش وضو گرفت.  روایت است که او در خانه از ابوموسی اشعري ترجمه:
وقت با  کنم و امروز تمام را ترك نمی اهللا سپس بیرون رفت و با خود گفت: رسول

به  شد. به او گفتند: پیامبر سجد رفت و جویاي پیامبرگاه به م او خواهم بود. آن
راه  به دنبالش به من در جستجوي پیامبرگوید:  می این طرف رفت. ابوموسی

قضاي حاجت  اهللا رسوللذا کنارِ در نشستم؛ شد.  "اریس"که وارد باغ  تا اینافتادم 
چاه اریس  ي بر لبه سوي ایشان رفتم و دیدم هگاه برخاستم و ب کرد و وضو گرفت. آن

هایش را برهنه نموده و داخل چاه، آویزان کرده است. به ایشان، سالم  نشسته و ساق
خواهم  اهللا رسولنشستم و با خود گفتم: امروز دربان  درب و برگشتم و کنارِ کردم
؟ گفت: ابوبکر. گفتم: مد و در را فشار داد. گفتم: کیستآ ابوبکر در این میان شد.

 ي ازهو اج ابوبکر آمدهخدا!  رفتم و گفتم: اي رسول اهللا رسول نزد گاه آنصبر کن. 
ابوبکر  نزدپس ». بهشت بده ي مژدهوارد شود و به او  :بگو«خواهد. فرمود:  ورود می
 ابوبکر دهد. مژده میتو را به بهشت،  اهللا و به او گفتم: وارد شو و رسول بازگشتم

پاهایش را  ایشان نشست و مانند اهللا است رسولچاه، سمت ر ي وارد شد و بر لبه
نشستم؛ هنگامِ  سپس برگشتم و نمود.هایش را برهنه  در چاه، آویزان کرد و ساق

با خود  تا وضو بگیرد و به من ملحق شود.برادرم را گذاشته بودم  خروج از خانه
جا  به اینو را خیر داشته باشد، ا ي اراده -یعنی برادرم -اهللا نسبت به او گفتم: اگر 

؟ دهد. پرسیدم: کیست را تکان  می درشخصی متوجه شدم که  در این میان،د. آور می
رفتم و به ایشان سالم   اهللا گاه نزد رسول گفت: عمر بن خطاب. گفتم: صبر کن. آن

وارد  :بگو«خواهد. فرمود:  ورود می ي اجازهو گفتم: عمر بن خطاب است و  کردم
 اهللا و گفتم: وارد شو و رسول فتمر لذا نزد عمر». بهشت بده ي مژدهشود و به او 

 چاه، سمت چپ پیامبر ي نیز وارد شد و بر لبهاو ». دهد میشت ي به مژدهبه تو 
نشست و پاهایش را در چاه، آویزان کرد. من بر گشتم و نشستم و با خود گفتم: اگر 

د. آور میجا  به ایناشته باشد، او را خیر د ي اراده -یعنی برادرم - به فالنی اهللا، نسبت
؟ گفت: عثمان بن در را تکان داد. گفتم: کیستو در این اندیشه بودم که کسی آمد 

که عثمان آمده  -به او خبر دادم و رفتم  اهللا پس نزد رسولسعفان. گفتم: صبر کن. 
ي  مژده، شود خاطر مصیبتی که گرفتارش می وارد شود و به او به :بگو«فرمود:  -است.

 خاطرِ تو را به اهللا به او گفتم: وارد شو و رسول رفتم و عثمان نزد». بهشت بده
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دهد. او نیز وارد شد و دید که  ي بهشت می مژدهشوي،  مصیبتی که به آن گرفتار می
 آنان يور هروب و جایی براي نشستن نیست. لذا آن سويِ چاه،ر شده چاه، پ ي لبه

 .گوید: این را به قبرهاي آنان، تأویل کردم می /سعید بن مسیب نشست.
به من دستور داد که دمِ در  اهللا و در روایتی افزون بر این آمده است: رسول

را به  ي پیامبر مژده در این روایت آمده است: وقتی ابوموسی نگهبانی دهم.
 خواهم. یباره از اهللا یاري م در اینالحمدهللا گفت و فرمود:  رساند، عثمان عثمان

 شرح
در باب مستحب بودن مژده دادن به خیر و نیکی و تبریک رویدادهاي  /مؤلف

اش توضیح دادیم و این نکته  تر درباره بخش، چند آیه ذکر کرده است که پیش شادي
بخش  دادهاي شادي ها و رويرا بیان کردیم که مژده یا بشارت، هم شاملِ خبر

 ي آخرت. کننده ست و هم شامل خبرهاي خوشحال دنیوي
 اوفی وي، سپس دو حدیث ذکر کرده است: حدیث ابوابراهیم، عبداهللا بن ابی

در بهشت مژده داد که در  نشان اي از زبرجد یاقوت خانهرا به  &خدیجه که پیامبر
 آن سر و صدا، و خستگی و رنجی وجود ندارد.

خواهیم شاءاهللا به شرح و توضیح آن  که ان و نیز حدیث ابوموسی اشعري
 پرداخت.

اي از نی که از جنس زبرجد است، مژده داد. البته  را به خانه &خدیجه پیامبر
نی و مصالحِ قصرِ خدیجه در بهشت، مانند نی و مصالح ساختمانی در دنیا نیست؛ 

که در بهشت،  باشد. چنان گرچه اسمش همان است، اما حقیقتش چیزي دیگر می
 هاي دیگري وجود دارد که فقط در اسم،  پرنده و نعمتخرما، انار، انواع میوه، گوشت

. لذا بدین نکته توجه داشته باشید که آن کیفیتدر ؛ نه ست يهاي دنیو همانند نعمت
 نظیر است. شود، در آخرت بی اش در دنیا یافت می دسته از امور غیب که نمونه

که   اهللاشاره کرد؛ مثالً اي از صفات اهللا توان به پاره می به عنوان مثال
. ما نیز چهره داریم؛ و باشد می، داراي وجه (چهره) ست یجالل و بزرگ موصوف به

که  چنان .ي اهللا چهره با ي بشر چهره نه هماننديِاین، یعنی اشتراك صفت یا اسم؛ 
 فرماید: متعال می خود
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ۖ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿ ِميعُ ٱ َوُهوَ  ءٞ    ]١١: الشور[  ﴾١١ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
 هیچ چیزي همانند او نیست؛ و او، شنواي بیناست.

ي جالل و عظمت اوست و درك آن ممکن  ي اهللا، شایسته لذا وجه یا چهره
اش  کرد یا درباره توان چگونگیِ آن را دریافت یا در ذهن، تصور نیست؛ یعنی نمی

 نیز بگنجد. دیگر صفات اهللاتر از آن است که در وصف  سخن گفت. زیرا اهللا، بزرگ
گونه است؛ یعنی اشتراك اسم یا صفت، به معناي همانند بودن صاحبان این  همین

 ها یا صفات نیست. نام
هاي   میوه، زنان، انار و نعمت، گوشت، بادهعسل، آب،  چنین در بهشت هم

هاي موجود در دنیا نیست. زیرا  ها مانند نعمت یک از این فراوانی وجود دارد؛ اما هیچ
 فرماید: می اهللا متعال

ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ� ﴿ ا خۡ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ �ۡ  ُقرَّ

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء   ﴾١٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

    ]١٧:  السجدة[ 
ي شادمانی)  ها (و مایه بخش چشم هاي ارزشمندي که روشنی داند چه پاداش کس نمی هیچ

 است. است، براي آنان به پاس کردارشان، نهفته شده

احِلَِ� َما «از پروردگارش نقل کرده که فرموده است:  پیامبر ْعَدْدُت ِلِعبَاِدي الصَّ
َ
أ

ِب �رََشٍ 
ْ
ُذٌن َسِمَعْت، َوال َخَطَر ىلَعَ قَل

ُ
ْت، َوال أ

َ
براي بندگان نیکم، «یعنی:  )1(.»ال َ�ْ�ٌ َرأ

نشنیده و به ام که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی  هایی (در بهشت) فراهم کرده نعمت
ي  ي مسلمانان را در جرگه اهللا متعال ما و همه». قلب هیچ انسانی، خطور نکرده است

 کند. هایی برایشان فراهم می چنین نعمت نیکوکاران قرار دهد که اهللا
اي از نِی زمردین مژده  را به خانه &خدیجه ي جبرئیل به واسطه پیامبر

ه. اي در بهشت، مژده بد او را به چنین خانه فرمود: به پیامبر ؛ یعنی جبرئیلداد
در آن «فرمود:  اهللا د دنیا نیست. سپس رسولری و زماما نی و زمرد بهشت، مانند ن

آور  منظور از سر و صدا، فریادهاي رنج». سر و صدا، و خستگی و رنجی وجود ندارد

نقل از  ) به5052، 5051، 5050) و صحیح مسلم (6944، 4407، 4406، 3005صحیح بخاري ( )1(
 .ابوهریره
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رنج و دا، برند و نزدشان سر و ص سر می است. زیرا بهشتیان در آرامشِ کامل به
 فرماید: گونه که اهللا متعال می سخنان بیهوده وجود ندارد؛ همانخستگی، و 

  َوَ�  �ِيَها وٞ لَغۡ  �َّ ﴿
ۡ
    ]٢٢: الطور[  ﴾٢٣ �ِيمٞ تَأ

 و نه گناه. ست یگوی در بهشت نه بیهوده

 فرماید: می اهللا
   ]١٠:  يونس[  ﴾مۚٞ َسَ�ٰ  �ِيَها َوَ�ِيَُّتُهمۡ ﴿

 ه یکدیگر) سالم است.درودشان در بهشت (ب

دگارِ پاك رگویند؛ زیرا در جوار پرو اي به یکدیگر می لذا سخنان نیک و پسندیده
هاي پرنعمت ارج و منزلت دارند و نزد  و بلندمرتبه هستند. در نتیجه در بهشت

ها و اعمالِ  طور که در دنیا دل هاي خوبی برخوردارند؛ همان پروردگارشان از خانه
پذیرد. در نتیجه اعمالشان پذیرفته  راکه اهللا متعال فقط پاکی را میپاکی داشتند. چ

 یابند. شود و در آخرت نیز به چنین مقام واالیی دست می می
شود؛ کاخَش به نظافت  در قصرِ خدیجه داد و فریاد، و رنج و خستگی یافت نمی

ؤمنان، نیازي ندارد. چون پاك و تمیز است. این، بشارتی براي مادرِ م و خاکروبی
 بود. &خدیجه

 با او ازدواج کرد؛ در آن زمان، پیامبر خدیجه، نخستین زنی بود که پیامبر
چهل سال؛ و از شوهرِ سابقش بیوه شده بود.  &بیست و پنج سال داشت و خدیجه

صاحبِ چهار دختر و سه یا دو پسر شد. تا زمانی که خدیجه  &از خدیجه پیامبر
بانویی زیرك، فرزانه  &المؤمنین، خدیجه ازدواج نکرد. ام بر سرَش زنده بود، پیامبر

روشنی  هاي تاریخ مطالعه کند، به و خردمند بود و هرکس شرحِ حالش را در کتاب
اش داشته  اي در زندگی کرد نیک و پسندیده بانوي گرامی، روي بیند که آن بزرگ می

؛ یعنی او و باشد می &المؤمنین عایشه است. وي در کسبِ فضایل، همتاي ام
تر  آن دو را از سایر زنانش بیش بودند و نبی اکرم برترین زنانِ پیامبر $عایشه

دوست داشت. البته علما اختالف نظر دارند که آیا خدیجه برتر است یا عایشه؟ گفته 
اند؛ در این میان، دیدگاه  شده: عایشه برتر است و برخی هم خدیجه را برتر دانسته

ها و فضایل خاص  ر یک از این دو بانوي بزرگوار، ویژگیکه ه ست اینصحیح 
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و پس از وفات ایشان به این  خودش را دارد. عایشه در اواخر زندگانی پیامبر
که موفقیتش در نشر و گسترش معارف اسالمی، دانش  فضایل دست یافت؛ چنان

از آن  &هاي نبوي بر کسی پوشیده نیست؛ فضایلی که خدیجه شرعی و پیام
 وردار نشد.برخ

را یاري رسانید و از  از سرآغاز طلوع خورشید نبوت، پیامبر & اما خدیجه
از  &ایشان، حمایت و پشتیبانی کرد و در آن دوران به فضایلی دست یافت که عایشه

 را دارد. مزایاي خودشها و  آن برخوردار نشد. لذا هر یک از دو بانو، ویژگی
ها را از سایر همسرانش  آن که پیامبر ست اینترین فضیلت براي هر دو،  بزرگ

 .ست یتر دوست داشت؛ و این، کاف بیش
را ذکر کرده است؛ روزي ابوموسی  حدیث ابوموسی اشعري /سپس مؤلف

برود؛ با خود گفت:  بیرون رفت تا نزد پیامبرگاه  اش وضو گرفت و آن در خانه
 ».خواهم بودوقت با او  کنم و امروز تمام را ترك نمی اهللا رسول«

اش وضو  یابیم چه خوبست انسان هنگامِ بیرون رفتن از خانه جاست که در می این
بگیرد تا بیرون از خانه، براي نماز، آماده باشد؛ در نتیجه اگر در جایی که آب نیست، 

اي بیاورند و بخواهند  چنین اگر جنازه شود. هم وقت نماز فرا رسد، دچارِ مشکل نمی
تواند از این فضیلت برخوردار گردد؛ زیرا وضو دارد  سادگی می انند، بهبر او نماز بخو

کند. یا الاقل طهارت دارد و انسان، با طهارت  درنگ در نماز جنازه شرکت می و بی
که وضو نداشته باشد؛ و اگر مرگش فرا رسد، در حالِ  ست این(وضو) باشد، بهتر از 

ذا چه خوب است که انسان، در حد . لسپارد آفرین می وضو (طهارت) جان به جان
 ویژه هنگام بیرون رفتن از خانه. توانش همواره وضو داشته باشد؛ به

یا در مسجد و  شد؛ زیرا پیامبر به مسجد رفت و جویاي پیامبر ابوموسی
کرد و یا در خانه، در  ها رسیدگی می بود و به مسایل آن مشغولِ ارشاد اصحاب

به او گفتند:  را گرفت. در مسجد سراغِ پیامبر ابوموسیاش بود.  خدمت خانواده
اشاره کردند. اریس، نام چاهی در » اریس«ف رفت و به سوي به این طر پیامبر

 ابوموسی بود.» قباء«اطراف در جستجوي پیامبر  تا  راه افتاد به» اریس«سوي به
 .نشست بِ باغا کنارِ درلذ را دید و جا پیامبر رسید و آناریس  بهکه  تا این که این

و  چاه اریس نشست ي گاه بر لبه آن قضاي حاجت کرد و وضو گرفت؛ اهللا رسول
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آید که  از این روایت چنین برمی .چاه، آویزان کردو داخل  هایش را برهنه نمود ساق
آن مزان، فصِل گرما بوده و این چاه، آب داشته است. در چنین زمانی، نشستن در 

پذیر است و انسان در چنین شرایطی، در سایه  ها، دل ي نخل در سایه کنارِ درختان و
کند تا جسمش را با نسیم خنکی که از درون چاه به  آرامد و پاهایش را برهنه می می

ي چاره نشست و پاهایش را  بر لبه که پیامبر وزد، آرامش دهد. خالصه این بیرون می
آمد و  در این میان ابوبکر ه بود.کنارِ دربِ باغ نشست برهنه کرد. ابوموسی

نزد  ي ورود نداد؛ بلکه. به او اجازه ي ورود خواست. اما ابوموسی اجازه
خدا! ابوبکر  و گفت: اي رسول باره از ایشان نظَر خواست رفت و در این اهللا رسول

ي  بگو: وارد شود و به او مژده«فرمود:  پیامبرخواهد.  ي ورود می آمده و اجازه
وارد شو و «ي ورود داد و به او گفت:  اجازه به ابوبکر ابوموسی». ت بدهبهش

ي  ي خوبی! چه خبرِ خوشی! مژده  چه مژده. »دهد تو را به بهشت، مژده می اهللا رسول
 برود. رساند و به او اجازه داد وارد باغ شود و نزد پیامبر را به ابوبکر پیامبر

؛ زیرا نشست اهللا ه، سمت راست رسولي چا وارد شد و بر لبه ابوبکر
داد و دوست داشت که  همواره سمت راست را بر سمت چپ ترجیح می اهللا رسول

سمت راست  رو ابوبکر در هر کاري، سمت راست در اولویت باشد. از این
هایش را  و مانند ایشان پاهایش را در چاه، آویزان کرد و ساقنشست  اهللا رسول

 ي نشستن با پیامبر نحوهآن موقعیت، در ویا دوست نداشت که در گبرهنه نمود. 
ي چاه و برهنه کردن پاها و  و گرنه، چنین عملی، یعنی نشستن بر لبه مخالفت کند.

 ها در چاه، مشروع نیست. آویزان نمودن آن
 اورا گذاشته بود تا وضو بگیرد و به  شهنگامِ خروج از خانه برادر ابوموسی
ي خیر  اراده -شیعنی برادر -اگر اهللا نسبت به او «: ا با خود گفتلذملحق شود. 

در را  سیک که متوجه شد اندیشه بود. در این »آورد جا می داشته باشد، او را به این
گاه  آن و پاسخ شنید: عمر هستم.: کیست؟ پرسید ابوموسی دهد. تکان می
ي ورود  و اجازه : عمر بن خطاب استگفت و رفت اهللا نزد رسول ابوموسی

». ي بهشت بده بگو: وارد شود و به او مژده«فرمود:  اهللا رسولخواهد.  می
ي بهشت  به تو مژده اهللا ي ورود داد و گفت: رسول اجازه به عمر ابوموسی

چاه نشسته  و  ي بر لبهرا دید که  و ابوبکر دهند. عمر نیز وارد شد و پیامبر می
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ي چاه،  ؛ زیرا دهانهنشست سمت چپ پیامبرلذا  اند. کرده پاهیشان را در چاه، آیزان
 کوچک بود.

 نزد پیامبر این بار نیز ابوموسی ي ورود خواست. اجازه سپس عثمان
بگو: وارد شود «فرمود:  برساند. پیامبر رفت تا خبرِ آمدنِ عثمان را به اطالع پیامبر

سان براي  بدین». ي بهشت بده شود، مژده خاطر مصیبتی که گرفتارش می و به او به
 وارد شد و دید خبرِ خوش (مژده) با خبرِ یک مصیبت، همراه بود. عثمان عثمان

روي  و جایی براي نشستن نیست. لذا آن سويِ چاه، روبهاست ي چاه، پر شده  لبه
گوید: این را به  می که یکی از بزرگانِ تابعین است، /آنان نشست. سعید بن مسیب

جاست و این سه  یک $و ابوبکر و عمر زیرا قبرِ پیامبر نان، تأویل کردم.قبرهاي آ
در  $ابوبکر و عمراند.  دفن شده &ي عایشه بزرگوار در یک اتاقک، یعنی در حجره

 اهللا ترِ اوقاتشان را در کنارِ رسول بودند و بیش سفر و حضر رفیق و همراه پیامبر
من با ابوبکر و «فرمود:  می شد که پیامبر می رو بسیار شنیده کردند. از این سپري می
ابوبکر و عمر، ». من با ابوبکر و عمر برگشتم«، »من با ابوبکر و عمر رفتم«، »عمر آمدم

که در عالم برزخ در کنار او هستند و روز  بودند؛ چنان همراه پیامبر دوستانِ همیشه
 قیامت نیز با او خواهند بود.
برپا شد و  آشوبی اشاره شده است که در زمانِ عثمانیا   در این حدیث به فتنه

بر او شوریدند و داماد  به شهادت این بزرگوار انجامید. مردم در زمانِ عثمان
شدند و او را در  ي عثمان ها در مدینه وارد خانه اش، کُشتند! آن را در خانه پیامبر

ش قرار داشت، به شهادت اهللا در برابر حالی که مشغولِ تالوت قرآن بود و کتاب
بر روي این آیه  اي از خونِ عثمان اند: قطره نگاران، آورده رساندند. برخی از تاریخ

 فرماید: می افتاد که اهللا

ۚ ٱ فِيَكُهمُ فََسَيكۡ ﴿ ُ ِميعُ ٱ وَُهوَ  �َّ    ]١٣٧: البقرة[  ﴾١٣٧ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ
 او، شنوا و داناست.ها، کفایت خواهد کرد و  اهللا تو را در برابر شرّ آن

خرد  بند بود؛ این تجاوزگرانِ بی همواره به قرائت قرآن و قیام شب پاي عثمان
سان  شدند و او را به شهادت رساندند و بدین ي عثمان کار، وارد خانه و ستم
روي کوه  گاه که با ابوبکر و عمر و عثمان تحقق یافت؛ آن اهللا ي رسول فرموده

هاي االهی بود؛ نه  هنگام کوه تکان خورد. این لرزش، یکی از نشانه بود. در آن» اُحد«
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ي این  یک بشارت بزرگ دربارهاي براي  لرزشِ عذاب و امثالِ آن. بلکه خود، مقدمه
فرمود: خطاب به آن  یامبروار بود؛ زیرا وقتی کوه اُحد لرزید، پسه صحابیِ بزرگ

ُحد فَِإ�ََّما َعلَيَْك نيَِبٌّ «
ُ
يٌق وََشِهيَدانِ  اُْ�بُْت أ اي احد! آرام باش که یک «یعنی:  )1(.»وَِصدِّ

در این حدیث منظور از پیامبر،  ».قرار دارندپیامبر، یک صدیق و دو شهید، روي تو 
 $باشد و دو شهید، عمر و عثمان می است و صدیق، ابوبکر اهللا شخصِ رسول

 هستند.
محرابِ مسجد، هنگامی که در  عمر و عثمان، هر دو به شهادت رسیدند؛ عمر

اش، در حالی که  در خانهرا  داد، به شهادت رسید و عثمان نماز صبح را امامت می
از ایشان راضی باد و ما را در سرايِ  ، به شهادت رساندند. اهللاخواند نمازِ شب می

 پایدار و پرنعمت آخرت، به ایشان ملحق بگرداند.
تصریح  ابوبکر و عمر و عثمان ي درباره اي بس بزرگ در این داستان، به مژده

بر آن داشته است که این حدیث  /را بر آن داشته که مؤلف /مؤلفشده و این، 
ي مسلمانان را  ها راضی باد و ما و همه ي آن اهللا متعال از همه را در این باب ذکر کند.

  و دوستانش قرار دهد. در گروه محمد
*** 

ُعوداً َحْوَل رسول  ةَ �رَ رَ ْن أيب هُ �َ وَ  -٧١٥
ُ
نَّا �

ُ
بُو بْ�ٍر وُ�َمُر ريض اهللاقال: ك

َ
، َومَعَنا أ

قاَم َرُسوُل عنهما يف َ�َفرٍ  اهللا
َ
ْيَنا وَخِشينَ ْ�ِ ِمْن �َ  اهللا، ف

َ
 عل

َ
ْ�َطأ

َ
أ
َ
ْظُهِرنا ف

َ
ْن ُ�ْقَتَطَع ُدونَنا  أ

َ
ا أ

زِْ�َنا فُقمْ 
َ
ِزعَ نَ َوف

َ
ّول من ف

َ
ْنُت أ

ُ
ك

َ
بْ  .ا، ف

َ
َخرَْجُت أ

َ
نَْصارِ ىتَّ ، حَ اهللا تيغ رُسوَل ف

َ
 لأل

ً
َ�ْيُت َحائِطا

َ
 أ

ُ بابً ِ� بِلَ 
َ

ِجُد هل
َ
ُدْرُت بِِه َهْل أ

َ
ار، ف ِجد، فإَذا ر�يٌع يْدُخُل يف جْوِف  انلَّجَّ

َ
ْم أ

َ
ِمْن برٍِئ  َحائٍِط  ا؟ فل
غُ� فاحَتفْزُت  �يُع: اجَلْدَوُل الصَّ ُت ىلَع رُسوِل َخارَِجه والرَّ

ْ
 .اهللا، فَدخل

بو ُهر�رة؟«فقال: 
َ
ُت » أ

ْ
ْنَت َ�ْ�َ قلُت » ؟ما َشأنَُك «، قال: اهللا: َ�َعْم يَا رُسوَل َ�ُقل

ُ
: ك

ْن ُ�َقتطَع ُدونَنا، فَفز�ْ 
َ
َخِشيَنا أ

َ
ْيَنا، ف

َ
َت عل

ْ
بَطأ

َ
أ
َ
زَع َظْهَرْ�َنا فُقْمَت ف

َ
َل مْن ف وَّ

َ
ْنُت أ

ُ
ك

َ
َنا، ف

َ�ْيُت هَذا احلائَِط 
َ
َما َ�ْ فأ

َ
اْحَتَفْزُت ك

َ
 َتِفُز اثلَّعلب، َوهؤالءِ انلَّاُس َوَرايئ.، ف

آورده  از انس بن مالک بخاري، این حدیث را در صحیح خود، در کتاب فضائل الصحابه )1(
 است. [مترجم]
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با هر�رة«َ�َقال: 
َ
ْيِه َ�َقال: » يَا أ

َ
عَطا� َ�ْعل

َ
َهْب «وأ

ْ
مْن لقيَت ِمْن َوَراءِ هاَ�ْ�ِ  بَِنْعَ�َّ اذ

َ
، ف

ْن ال �هَ 
َ
  ذا احلائِط �َْشَهُد أ

َّ
ِ  اهللاإال  ب

ً
هُ باجلنَّةِ هَ ُمْستَْيقنا ْ برَشِّ

َ
لُبه، ف

َ
  .»ا ق

َ
َر احلِديَث وَذك

 )1(]مسلم یتروا[ بُطوهِل.
نشسته  با پیامبر $گوید: ما به همراه ابوبکر و عمر می ابوهریره ترجمه:

از میانِ ما برخاست و رفت و چون  بودیم و چند نفر دیگر نیز با ما بودند. پیامبر
ه باشد؛ تأخیر کرد، ترسیدیم که مبادا در نبود ما و در تنهایی، مشکلی برایش پیش آمد

طاقت نیاوردیم و برخاستیم (تا ببینیم چه شده است). من، نخستین کسی بودم که 
که که باغی از انصار  بودم تا این نگران شدم؛ لذا بیرون رفتم و در جستجوي پیامبر

ي   آن را دور زدم تا دربش را بیابم؛ اما نیافتم. ناگهان آبراهه رسیدم.نجار بود،  از آنِ بنی
رفت و از دیوارِ باغ  م که از چاهی بیرون از باغ، به درون باغ میکوچکی دید

خودم را جمع و جور کردم و وارد باغ شدم  -براي عبور از آبراهه -گذشت؛ لذا  می
خدا!  گفتم: بله، اي رسول» ابوهریره هستی؟«پرسید:  پیامبر رفتم. اهللا و نزد رسول

ما بودید که برخاستید و رفتید و چون  شما در میان«گفتم: » کار داري؟ چه«فرمود: 
و در تنهایی مشکلی براي شما پیش  تأخیر کردید، نگران شدیم که مبادا در نبود ما

تاب و نگران شدم.  آمده باشد. پس طاقت نیاوردیم و من، نخستین کسی بودم که بی
و مردم،  لذا به این باغ آمدم و خودم را براي عبور از آبراهه، مانند روباه جمع کردم

برو اي ابوهریره! «هایش را به من داد و فرمود:  کفش اهللا پشت سرِ من هستند. رسول
دهد معبود راستینی جز اهللا نیست و  و هرکس را بیرون این باغ دیدي که گواهی می

 ».ي بهشت بده قلبش به آن یقین دارد، به او مژده
 شرح

ه خیر و نیکی، ذکر کرده، آن را در باب مژده دادن ب /مؤلفدر این حدیث که 
دهند که  که با صدق و یقین قلب گواهی می ست یي کسان بشارتی بزرگ براي همه

معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد. پیامبر با تعدادي ازیارانش از جمله ابوبکر و 
نشسته بود؛ اما ناگهان از میانِ یارانش برخاست و رفت و چون تأخیر کرد،  عمر

پیش  ها و در تنهایی، مشکلی براي پیامبر که مبادا در نبود آن ترسیدند اصحاب

 آمده است. (مترجم)] 429ي  شماره تر به . [بخشی از این حدیث پیش31صحیح مسلم، ش:  )1(
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بودند. از  آمده باشد. زیرا منافقان و دیگر دشمنان اسالم، همواره در کمینِ پیامبر
نخستین  طاقت نیاوردند و رفتند تا ببینند چه شده است. ابوهریره رو صحابه این

که باغی از  بود تا این ستجوي پیامبرکسی بود که نگران شد؛ لذا بیرون رفت و در ج
نجار بود، رسید. آن را دور زد تا دربش را بیابد؛ اما نیافت. روشن  انصار که از آنِ بنی

است که هر باغی دربی براي ورود و خروج دارد، اما ابوهریره درب باغ را پیدا نکرد؛ 
که از دیوار باغ  ي کوچکی دید  شاید هم، دربِ باغ، قفل بوده است. ناگهان آبراهه

گذشت. او براي عبور از آبراهه خودش را جمع و جور کردم و وارد باغ شد و  می
 اهللا گفت: بله. رسول» ابوهریره هستی؟«پرسید:  جا یافت. پیامبر را آن پیامبر
اي ابوهریره! برو و هرکس را بیرون این باغ دیدي «هایش را به او داد و فرمود:  کفش

هد معبود راستینی جز اهللا نیست و قلبش به آن یقین دارد، به او د که گواهی می
از  هاي پیامبر نیز براي ابالغ این بشارت، با کفش ابوهریره». ي بهشت بده مژده

ي  داد تا نشانه هایش را به ابوهریره  کفش اهللا باغ بیرون رفت. گویا رسول
 اهللا از سوي رسول بوهریرهي بسیار بزرگی بود. ا صداقتش باشد؛ زیرا این، مژده

ي بزرگ بود که هرکس گواهی دهد معبود راستینی جز اهللا وجود  حاملِ این مژده
زیرا کسی که با یقین و شود.  ندارد و قلبش به آن یقین داشته باشد، وارد بهشت می

کند و از کارهایی که  هاي االهی عمل می گوید، به فرمان می »إالاهللا ال�«باور قلبی، 
کند که معبود راستینی جز اهللا  پرهیزد؛ زیرا اقرار می ممنوع کرده است، می اهللا

اي جز  اش چاره ، پس گویندهست این »إالاهللا ال�«وجود ندارد. وقتی معنا و مفهوم 
شریک است، عبادت نماید. اما اگر کسی این  را که یکتا و بی این ندارد که تنها اهللا

قلبش به آن یقین نداشته باشد، گفتنِ این کلمه سودي به او  زبان بگوید و کلمه را به
دهند که معبود برحقی جز اهللا وجود ندارد، اما  که منافقان گواهی می رساند؛ چنان نمی

ایستند، اما نمازشان، نمازِ منافقان  کنند؛ حتی به نماز هم می جز اندکی اهللا را یاد نمی
ها  ویژه نماز صبح و عشاء. آن باشد؛ به ین میاست. به عبارت دیگر، نماز بر آنان سنگ

ِ ٱ لَرَُسوُل  إِنََّك  َهدُ �َشۡ ﴿گفتند:  آمدند و با تأکید می می نزد پیامبر ؛ یعنی ما، ﴾�َّ
ي خدا هستی. ولی پروردگار متعال  یقین، تو، فرستاده قطع، و به دهیم که به گواهی می

 ها، آگاه است، فرمود: که از راز سینه
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ُ ٱوَ ﴿ ُ ٱوَ  ۥلََرُسوُ�ُ  إِنََّك  لَمُ َ�عۡ  �َّ ۡ ٱ إِنَّ  َهدُ �َشۡ  �َّ ٰ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل      ]١: املنافقون[ ﴾١ ِذبُونَ لََ�
 دهد که منافقان، دروغگویند. ي او هستی. و اهللا، گواهی می داند که تو فرستاده و اهللا، می

ین اقرارِ زبانی یقین نداشت؛ لذا ا »اهللا ، �مد رسولإالاهللا ال�«هایشان به  دل
که این کلمه را با  ست یي کس درباره ي پیامبر رو مژده از این سودي به آنان نبخشید.

آورد. امکان ندارد که کسی صادقانه و با یقین قلب، به  یقینِ قلب بر زبان می
گواهی دهد و فرایض و واجبات دینی را ترك کند. لذا  »اهللا ، �مد رسولإالاهللا ال�«

باشد؛ بلکه ترك نماز کفر است  گرِ این نیست که ترك نماز کفر نمی ، نشاناین حدیث
 »اهللا ، �مد رسولإالاهللا ال�«باشد؛ هر چند  و کسی که نماز را ترك کند، کافر می

شود کسی این کلمه را  آن را بدون یقین و باورِ قلبی گفته است. مگر میبگوید. زیرا 
ي بزرگ را ترك  د و این فریضهگاه نماز نخوانَ ما هیچبا یقین و باورِ قلبی بگوید، ا

 کند؟
ها هیچ  گذرد؛ این وسوسه از دل می ي اهللا هاي شیطانی درباره البته گاه وسوسه

هایی  پرسیدند: وسوسه پیامبراز  [تعدادي از صحابهزیانی براي مؤمن ندارد. بلکه 
�ُح «فرمود:  یامبرآید که گفتنش براي ما سنگین است؟] پ هایمان می در دل َذاَك رَصِ

مفهومش این نیست که خود ». ي ایمانِ خالص است این، نشانه«یعنی:  )1(.»اِإليَمانِ 
ي ایمانِ ناب  ها، نشانه ها، ایمانِ ناب و خالص هستند. خیر؛ بلکه این وسوسه وسوسه

رود که پاك و خالص است و شک و  و خالص هستند؛ زیرا شیطان به سراغِ قلبی می
کند تا در آن شک و تردید  را وسوسه می پاك و خالص تردید ندارد؛ شیطان، قلبِ

گفتند:  مسعود عباس یا ابن که به ابن چنان بیندازد یا ایمانش را خراب بگرداند.
شوند! فرمود: شیطان، با قلب خراب  خوانند، وسوسه نمی یهودیان، وقتی نماز می

رو شیطان،  ایشان، خراب و فاسد است و از اینه ها، کافرند و دل کار دارد؟ یهودي چه
کند. زیرا نمازشان، از اساس، باطل است. شیطان،  ها را در نمازشان، وسوسه نمی آن

نماید که نمازش، درست و صحیح است تا آن را خراب کند.  می  مسلمانی را وسوسه
را براي ما ها، درمان این بیماري  به عنوان طبیب دل اما الحمدهللا که محمد مصطفی

بیان نموده و فرموده است که باید در چنین حالتی، به اهللا پناه ببریم و اصالً به 
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شوید،  هاي شیطانی می هاي درونی، توجه نکنیم. لذا وقتی دچار وسوسه وسوسه
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿؛ یا بگویید: »ِمَن الّشيطاِن الرَّجيمِ  اهللاأعوذ ب«بگویید:  َحدٌ  �َّ

َ
ُ ٱ ١ أ  َمدُ لصَّ ٱ �َّ

ُ  يَُ�ن َولَمۡ  ٣ يُوَ�ۡ  َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ  ٢ َحُدۢ  ُكُفًوا ۥ�َّ
َ
 ٱ ُهوَ ﴿ ؛﴾٤ أ

َ
ُل ۡ� ٰ ٱوَ  ِخرُ �ٱوَ  وَّ  ِهرُ ل�َّ

ها، توجه نکنید. زیرا  به هیچ عنوان، به وسوسه ﴾٣ َعلِيمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  اِطُنۖ ۡ�َ ٱوَ 
قلب پاك و آکنده از ایمان  که شیطان ببیند هیچ راهی براي خراب کردن این همین

خواست اهللا  سان به گردد و بدین کند و بازمی نشینی می ندارد، خوار و زبون، عقب
 رود. متعال، این وسوسه از میان می

که  ي بزرگی به خیر و نیکی وجود دارد؛ این در این حدیث بشارت و مژده
قین داشته باشد، او دهد معبود راستینی جز اهللا نیست و قلبش به آن ی هرکس گواهی 

 را به بهشت مژده باد.
*** 

نَا َ�ْمَرو بَن العاِص  -٧١٦ ِة الَمْوِت َ�َبىك  وعن ابِن ُشماَسَة قال: َحرَضْ
َ
َوُهَو يف ِسَياق
َك َرُسوُل  َ َما �رَشَّ

َ
َ�َتاه، أ

َ
َجَعَل اْ�ُنُه َ�ُقول: يا أ

َ
َل وَْجَهُه إىِل اجلَدار، ف بَ�َذا؟  اهللاَطو�الً، وََحوَّ

َك َرُسوُل  َ ما �رشَّ
َ
ْن  اهللاأ

َ
َضَل َما نُِعدُّ َشَهاَدةُ أ

ْ
ف
َ
بَل بوَْجهِه َ�َقال: إِنَّ أ

ْ
ق
َ
أ
َ
 بَ�َذا؟ ف

َّ
 ال � إال

داً رُسوُل اهللا نَّ ُ�مَّ
َ
 اهللا، وأ

ً
َشدَّ ُ�ْغضا

َ
َحٌد أ

َ
يْتُِ� َوَما أ

َ
َقْد َرأ

َ
الث: ل

َ
طْباٍق ث

َ
ْنُت ىلَع أ

ُ
ْد ك

َ
 ق

ِّ
؛ إِ�

ْو ُمتُّ ىلَع  اهللالَِرُسوِل 
َ
ل
َ
ُتُه، ف

ْ
ِد استْمكْنُت ِمْنُه فَقتل

َ
وَن ق

ُ
�

َ
ْن أ

َ
حبَّ إىِلَّ ِمْن أ

َ
، َوال أ ِم�ِّ

ا َجَعَل  مَّ
َ
ل
َ
ْهِل انلَّار. ف

َ
ْنُت ِمْن أ

ُ
ك

َ
َك احلاِل ل

ْ
تْيُت انلَّيِبَّ  اهللاتِل

َ
يب أ

ْ
ل
َ
ُت:  اِإلْسالَم يِف ق

ْ
َ�ُقل

بََسَط 
َ
بَايْعَك، ف

ُ
أل

َ
َك يا عمرو؟«يَِميَنُه َ�َقَبْضُت يَِدي، فقال:  اُ�ُْسْط يميَنَك ف

َ
قلُت:  »ما ل

ْشرَتَط قال: 
َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
نَّ اِإلْسالم َ�ْهِدُم » �َْشرَتُط ماَذا؟«أ

َ
َما َعلْمَت أ

َ
ال: أ

َ
ْن ُ�ْغَفَر يِل، ق

َ
ُت: أ

ْ
ل
ُ
ق

نَّ احَلجَّ يَهدِ 
َ
ها، وأ

َ
ن اهلجَرَة تَهدُم ما اكن قبل

َ
ُه، وَأ

َ
بل

َ
ه؟ما اَكَن ق

َ
َحٌد » ُم ما اكَن قبل

َ
َوَما اكن أ

َحبَّ إىِلَّ ِمْن رسول 
َ
 َ�ْيَ�َّ ِمنُه اهللاأ

َ
مأل

َ
ن أ

َ
ِطيُق أ

ُ
نُت أ

ُ
َجّل يف َ�ْيَ�َّ ِمْنه، وَما ك

َ
، َوال أ

 َ�ْيَ�َّ ِمنه ولو ُمتُّ ىلع تِلَك 
ُ
مأل

َ
�ْن أ

َ
 لم أ

ِّ
�

َ
َطْقُت، أل

َ
ِصَفُه ما أ

َ
ن أ

َ
ُ، ولو ُسئِلُت أ

َ
 إِجالالً هل

ْهِل اجَلنَِّة.
َ
وَن ِمْن أ

ُ
�

َ
ن أ

َ
رََجوُت أ

َ
 احَلال ل
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نا ُمتُّ فال تصَحب�ِّ نَاحِئٌَة وال نَاٌر، فإذا 
َ
إِذا أ

َ
دري ما َحايل �ِيَها؟ ف

َ
شَياَء ما أ

َ
َنا أ

ِّ
ثم ُويل

ْدَر ما ُ�َنَحُر 
َ
ربي ق

َ
�ِيُموا حوَل ق

َ
َاَب َشنًّا، ُ�مَّ أ َجزوٌر، َو�ُْقَسُم َدَ�ْنُتُموِ�، فُشنُّوا يلعَّ الرتُّ

. راِجُع بِِه رُسَل ر�ِّ
ُ
نُظَر ما أ

َ
�َِس بُِ�م، وأ

ْ
ْسَتأ

َ
 )1([روایت مسلم] حْلُمَها، َحىتَّ أ
لحظات مرگ در  گوید: هنگامی که عمرو بن عاص شماسه می ابن ترجمه:

برد، بر بالینش حاضر شدیم؛ وي، طوالنی گریست و صورتش را به سوي  سر می به
 اهللا داري از او پرداخت و گفت: پدر جان! مگر رسول پسرش به دلدیوار کرد. 

رو  گاه عمرو مژده را به شما نداد؟ آن فالن اهللا مژده را به شما نداد؟ آیا رسول فالن
، إالاهللا ال�«ایم، شهادت  به سوي حاضران کرد و گفت: برترین چیزي که تدارك دیده

زمانی بر من گذشته ام:  را پشت سر گذاشته لتحاباشد. من سه  می »اهللا �مٌد رسول
ترین چیزي که  دشمنی نداشت و بیش اهللا من با رسول ي اندازه کس به است که هیچ

یابم و او را بکُشم. لذا اگر در این حالت دست  دوست داشتم، این بود که به پیامبر
م جاي داد، نزد اما هنگامی که اهللا اسالم را در دل قطع دوزخی بودم. مردم، به می

آمدم و گفتم: دست راست خویش را دراز کن تا با تو بیعت کنم. و چون  پیامبر
اي عمرو! چه «فرمود:  دست راستش را گشود، من دست خود را جمع کردم. پیامبر

که  گفتم: این» چه شرطی؟«خواهم شرطی بگذارم. فرمود:  گفتم: می» شده است؟
و  کند دانی که اسالم، گناهانِ پیش از خود را نابود می آیا نمی«آمرزیده شوم. فرمود: 

نیز گناهان گذشته را نابود  برد و حج هجرت، گناهانِ قبل از خود را از میان می
کس به  نبود و هیچ اهللا تر از رسول از آن پس، کسی نزد من محبوب ».گرداند؟ می

توانستم  پرشکوه بود، نمیي ایشان در نگاهم، بزرگوار و پرشکوه نبود؛ از بس  اندازه
گاه  م؛ زیرا هیچتوان کنم، نمیسیر نگاهش کنم. اگر از من بخواهند که او را توصیف 

مردم، امیدوار بودم  اگر در این حالت مینتوانستم چشمانم را از نگاهش سیر نمایم. 
ها  دانم حالِ من در آن ه نمیهایی به ما داده شد ک مسؤولیتسپس  بهشتی باشم.

گاه  آن )2(ام را همراهی نکند.  جنازه ،خوان و آتش است؟ وقتی مردم، زنِ نوحه چگونه

 .121صحیح مسلم، ش:  )1(
که در حدیثی  که برافروختن آتش در تشییع جنازه، درست نیست؛ چنان ست به این اي ، اشاره این )2(

 از آن نهی شده است. [مترجم]باشد و  هاي دوران جاهلیت می تصریح شده که این عمل، از عادت
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و سپس در اطراف قبرم اندك روي من خاك بریزید  که مرا در قبر گذاشتید، اندك
اُنس کنند، بمانید تا با شما  کُشند و گوشتش را تقسیم می اي که یک شتر را می اندازه به

و ببینم به فرستادگان پروردگارم، چه جوابی  -برودو وحشت من از میان  -بگیرم 
 دهم. می

 شرح
ي احادیثی که در این باب ذکر کرده، حدیثی بدین مضمون  در ادامه /مؤلف

 برد و برخی از دوستانش سر می در لحظات مرگ به آورده است که عمرو بن عاص
سوي دیوار  صورتش را به گاه ت گریست و آنشد به عمرو؛ شدندبر بالینش حاضر 

مژده را به شما  فالن اهللا مگر رسولگریی؟  چرا میپدر جان! گفت: کرد. پسرش 
طبْاٍق ثَالث«فرمود:  نداد؟ عمرو

َ
من، سه حالت را پشت سر : «»إِ�ِّ َقْد ُكنُْت ىلَع أ

طبْاقٍ «». ام گذاشته
َ
 فرماید: می که اهللا ؛ چنان»احوال«، یعنی »أ

     ]١٩: االنشقاق[  ﴾١٩ َطَبقٖ  َعن َطَبًقا َكُ�َّ لََ�ۡ ﴿
 نهید. ها و احوال گوناگونی را پشت سر می شما دگرگونی

زمانی بر من گذشته «گانه را برشمرد و فرمود:  این مراحل سه سپس عمرو
ترین چیزي که  دشمنی نداشت و بیش اهللا ي من با رسول اندازه کس به است که هیچ

این، بدترین حالت  .»دست بیابم و او را بکُشم دوست داشتم، این بود که به پیامبر
نزد  رو عمرو جاي داد؛ از این کفر است. اما اهللا متعال اسالم را در دلِ عمرو

تا با تو بیعت کنم. بگشا دست خویش را خدا!  اي رسول: آمد و گفت پیامبر
 ؛ اما عمرو بن عاصرا گشود شدستترین مردم بود،  اخالق که خوش اهللا رسول

پشیمان شود؛ بلکه  که از بیعت کردن با پیامبر . البته نه ایندستش را عقب کشید
من دست خود را «باره فرموده است:  هدفش، چیزِ دیگري بود که خودش در این

براي خواهم  گفتم: می» اي عمرو! چه شده است؟«فرمود:  پیامبر. »جمع کردم
 »چه شرطی؟: «شرطی بگذارم. فرمودپذیرش اسالم، 

 ترین درخواست عمرو این، بزرگ .»که آمرزیده شوم این«پاسخ داد:  عمرو
اي که در جنگ  خاطر سوء پیشینه کرد به بود که اهللا متعال او را بیامرزد؛ زیرا گمان می
دانی که اسالم،  آیا نمی«به او فرمود:  با دین داشت، آمرزیده نخواهد شد. پیامبر
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برد و  کند و هجرت، گناهانِ قبل از خود را از میان می می گناهانِ پیش از خود را نابود
 سه مورد شد: اسالم، هجرت و حج. »گرداند؟ حج نیز گناهان گذشته را نابود می

برد؛ یعنی  ي انسان را از میان می ي صریح قرآن، اسالم، گناهان گذشته بنا بر آیه
گونه که  گردد. همان اش آمرزیده می شود، گناهان گذشته که کسی مسلمان می همین

 فرماید: می اهللا

ِينَ  قُل﴿ ْ َ�َفُروٓ  ّلِ�َّ ْ  إِن ا ا لَُهم َفرۡ ُ�غۡ  يَنَتُهوا ْ  �ن َسلََف  قَدۡ  مَّ  َمَضۡت  َ�َقدۡ  َ�ُعوُدوا
 ٱ ُسنَُّت 

َ
لِ�َ ۡ�     ]٣٨: األنفال[  ﴾٣٨ وَّ

به کفر و سرکشی  شود و اگرهایشان بخشیده میبه کافران بگو: اگر (از کفر) باز آیند، گذشته
 ی که بر) پیشینیان گذشته است، (با آنان رفتار خواهد شد).هبازگردند، (مطابق) سنت (ال

برد؛ یعنی وقتی انسان سرزمین  ي مهاجر را از میان می هجرت نیز گناهانِ گذشته
 شود. اش بخشیده می کفر را رها کند و به سرزمین ایمان هجرت نماید، گناهان گذشته

جَّ فَلَم يْرُفث َولَم يْفُسق، رَجع ِمن ْن حَ مَ «فرموده است:  زیرا پیامبرو نیز حج؛ 
هُ  مُّ

ُ
تُْه أ

َ
بستري با همسرش و  هرکس حج بگزارد و از هم«یعنی:  )1(.»ذنُو�ِِه َكيَوِم ودل

و مرتکب معصیت نشود، از  -یا بدگویی و دعوا نکند -مقدمات آن خودداري نماید 
 ».گردد آید، پاك می دنیا می گناهانش مانند روزي که به

تر از  محبوب وياز آن پس، کسی نزد بیعت کرد؛  اهللا با رسول عمرو
نگاهش را روي  توانست نمی اي که از شکوه دیدنِ پیامبر گونه ؛ بهنبود اهللا رسول

ها را  سبحان اهللا! این پروردگار است که دل .نماید انسیر نگاهشایشان متمرکز کند یا 
متنفر بود و با ایشان کینه داشت و  شدت از پیامبر کند؛ دیروز عمرو به می دگرگون

تواند از  پروراند؛ اما حال که مسلمان شده، نمی را در سر می حتی آروزي قتل پیامبر
رو توانایی توصیف  طور مستقیم نگاهشان کند! از این ، بهشکوه و هیبت پیامبر

 سیر نماید تماشاي پیامبررا از  شوانست چشمانه نتگا زیرا هیچ ؛را نداشت پیامبر
 و مستقیم، نگاهش کند.

اگر در و  قطع دوزخی بودم. مردم، به اگر در حالت نخست می«گوید:  می عمرو
را بنگرید  فراست و احتیاط عمرو .»مردم، امیدوار بودم بهشتی باشم می حالت دوم

 آورده است. (مترجم)] 1521ي  شماره نیز این حدیث را به /؛ [بخاري1350مسلم، ش:  )1(
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قطع  مردم، به ر در این حالت میاگ«ي حالت نخستش قاطعانه فرمود:  که درباره
مردم، امیدوار  اگر در این حالت می«ي حالت دومش فرمود:  ؛ اما درباره»دوزخی بودم

 آنگر فراست و ترسِ  این، نشان». قطع بهشتی بودم به«؛  و نفرمود: »بودم بهشتی باشم
رد. امید است ي بهشتی بودن کسی، قاطعانه نظر دا توان درباره زیرا نمی بزرگوار است.

هایی به  مسؤولیتها و  پستسپس ي بهشتیان قرار دهد.  ما را در جرگه که اهللا
و دیگران، پیش آمد.  ؛ در همان دوران مسایلی چون جنگ معاویهداده شد عمرو
خود  که عمرو ها شهرت داشت؛ و چنان به فراست و زیرکی در میان عرب عمرو

خوان و آتش  وقتی مردم، زنِ نوحه« بوده است. فرمود:فرموده، از این رخدادها نگران 
اندك  كد، انددستور داد: وقتی او را در قبر گذاشتنگاه  . آن»دنام را همراهی نکن  جنازه

و  کُشند اي که یک شتر را می اندازه به بر او خاك بریزند و سپس در اطراف قبرش
به فرستادگان  و پاسخ یان بروداز م در قبر شد وحشتکنند، بمانن گوشتش را تقسیم می

سپاريِ  االهی را بدهد؛ فرستادگان االهی، همان فرشتگانی هستند که پس از خاك
آیند و او را  کنند، دو فرشته نزدش می آیند. وقتی مرده را دفن می مرده، نزدش می

گویند: پروردگارت کیست؟ دینت چیست؟  پرسند؛ می نشانند و از او سه سؤال می می
او را در زندگی دنیا و آخرت با سخن استوار،  امبرت کیست؟ مؤمن که اهللاو پی

گوید: پروردگار من، اهللا متعال است و دینم، اسالم و  گراند، می ثابت و پایدار می
 سازد. او را در آن موقعیت سخت، پایدار می سان اهللا . بدینپیامبرم، محمد

دانم؛   گوید: نمی میداشته است،  و اما منافق یا کسی که در دینش شک و تردید
چیزهایی از مردم شنیدم و من هم تکرارش کردم. زیرا ایمان، در قلبش جاي نگرفته 

شنود. لذا او را در قبر، با گُرز  گوید که از مردم می همان حرفی را میرو  است؛ از این
زند؛ هر  دهد و فریاد می جاست که انسان، آه و فغان سر می زنند؛ آن آهنی بزرگی می

ها آه و فغانش را بشنوند،  شنود و اگر انسان چیزي جز انسان، آه و فغانش را می
یعنی اگر  )1(.»لََصِعَق  اإل�سانَولَْو َسِمَعَها «فرموده است:  شوند. پیامبر هوش می بی

هوش به زمین  شود، بشنوند، بی ها صداي کسی را که در قبرش عذاب می انسان
بار نیست و باعث  ، بلند باشد، مرگیا، هرچه صدا یا داد و فریادافتند؛ زیرا در دن می

 ).1380، 1316صحیح بخاري، ش: ( )1(
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اي شدید است که همه، جز  اندازه شود؛ اما فریاد چنین کسی در قبر، به مرگ کسی نمی
 شوند. هوش می ها این صدا را بشنوند، بی شنوند و اگر انسان ها آن را می انسان

اي  اندازه را دفن کردند، بهاز نزدیکانش خواست که وقتی او  عمرو بن عاص
کنند، در اطراف قبرش بمانند تا با  کُشند و گوشتش را تقسیم می که یک شتر را می

حضورِ  دهد که مرده، برود. این، نشان میها انس بگیرد و وحشت قبر از میان  آن
وقتی فرموده است: ثابت شده که  که از پیامبر کند. چنان نزدیکانش را درك می

گردند، مرده، صداي پاي  سپارند و بر می نزدیکان مرده، او را به خاك می دوستان و
 شنود. ها را می آن

اي  سپاريِ مرده هنگامی که از خاك چنین در حدیثی حسن آمده است: پیامبر هم
ُ اتلَّثْبِ «فرمود:  ایستاد و می شد، بر سرِ قبرش می فارغ می

َ
ِخيُ�ْم وََسلُوا هل

َ
يَت اْستَْغِفُروا أل

ُل 
َ
إِنَُّه اآلَن �ُْسأ

بخواهید  -از اهللا -براي برادرتان درخواست آمرزش کنید و «یعنی:  )1(.»فَ
ثابت و پایدار بماند؛ زیرا اینک از  -یعنی بر توحید و اسالم -که او را بر سخنِ استوار

سپاريِ مرده بر سر قبرش  لذا مستحب است که انسان پس از خاك». کنند او سؤال می
ُ «؛ »اللّهّم ثَبِّتْهُ «، »اللّهّم ثَبِّتْهُ «، »اللّهّم ثَبِّتْهُ «تد و بگوید: بایس

َ
اللّهّم اْغِفْر «،  »اللّهّم اْغِفْر هل

 ُ
َ

ُ «، »هل
َ

گفت و هنگامِ  کرد، سه بار سالم می وقتی سالم می . زیرا پیامبر»اللّهّم اْغِفْر هل
 نمود. دعا نیز آن را سه بار تکرار می

هللا متعال در دنیا و آخرت، ما را با سخن استوار، ثابت و پایدار امید است که ا
 بگرداند.

به پدرش  که پسرِ عمرو بن عاص ست اینشاهد موضوع از این روایت، 
شما را به بهشت نوید داده است؛ و این، جزو مژده دادن یا بشارت به  گفت: پیامبر

 .ست یخیر و نیک
*** 

 در أحکام الجنائز، این حدیث را صحیح دانسته است. /؛ آلبانی3221روایت ابوداود، ش:  )1(
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هنگامی که عازمِ سفر است؛ و نیز دعاي خیر براي او و 

 درخواست دعا از وي

 فرماید: اهللا متعال می

﴿ ٰ ٓ  َوَو�َّ ٰ إِبۡ  بَِها َ ٱ إِنَّ  َبِ�َّ َ�ٰ  ُقوُب َوَ�عۡ  بَنِيهِ  مُ  ِۧ� َ�  فََ�  ّ�ِينَ ٱ لَُ�مُ  َطَ�ٰ ۡص ٱ �َّ
نُتم إِ�َّ  َ�ُموُ�نَّ 

َ
سۡ  َوأ مۡ  ١٣٢ ُمونَ لِ مُّ

َ
ٓ  ُكنُتمۡ  أ ۡ ٱ ُقوَب َ�عۡ  َحَ�َ  إِذۡ  ءَ ُشَهَدا  قَاَل  إِذۡ  ُت َموۡ ل

ْ  ِدي� َ�عۡ  ِمنۢ  ُبُدونَ َ�عۡ  َما ِ�َنِيهِ  ٓ  هَ �َ�ٰ  َهَك إَِ�ٰ  ُبدُ َ�عۡ  قَالُوا ٰ إِبۡ  �َِك َءابَا  عِيَل َ�ٰ �سۡ  مَ  ِۧ� َ�
   ]١٣٣  ،١٣٢: البقرة[  ﴾١٣٣ لُِمونَ ُمسۡ  ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  اِحدٗ َ�ٰ  اهٗ إَِ�ٰ  قَ َ�ٰ �سۡ 

و ابراهیم و یعقوب، فرزندانشان را به این آیین وصیت کردند (و هر یک به فرزندانش گفت:) 
اي فرزندانم! اهللا این آیین را برایتان برگزیده است؛ بنابراین (همواره بر این آیین باشید تا) 

رسید، حضور داشتید که به جز مسلمان، از این دنیا نروید. آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا 
پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود نیاکانت فرزندانش گفت: پس از من، چه چیزي را می

 پرستیم و ما تسلیم او هستیم.ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را به یگانگی می
 

 وَ 
َ
ا األحاديث: ف مَ نهَ مِ أمَّ

َ
ْر�

َ
  ا َحديُث ز�ِد بِن أ

َّ
هْ اذل

َ
ِل َ�ْيِت ي سبق يف باب إِكراِم أ

َحِمَد �ِيَنا َخِطيبً  اهللا قاَم رسوُل  اهللارسول 
َ
َر ُ�مَّ قال: اهللاا، ف

َّ
يه، َووََ�َظ َوَذك

َ
� َعل

ْ
ث
َ
، وَأ

جيَب «
ُ
يِتَ َرُسوُل َر�ِّ فأ

ْ
ْن يَأ

َ
نا �رٌش يُوِشُك أ

َ
�َُّها انلَّاُس إِ�ََّما أ

َ
ال �

َ
ا َ�ْعد، أ مَّ

َ
نَا تَارٌك فيُ�ْم أ

َ
، وأ

وَّ 
َ
ُخُذوا بِ�تاب اهللالُهَما: كتاب َ�َقلْ�: أ

َ
وا بِهِ اهللا، فيِه الُهَدى َوانلُّور، ف

ُ
َحثَّ » ، َواْسَتْمِسك

َ
ف

َب �ِيه، ُ�مَّ قال: اهللاىلَع كتاب  ُرُ�ُم «، وَرغَّ
ِّ
َذك

ُ
ْهُل بَييْت، أ

َ
ْهِل بَييْت اهللاوَأ

َ
، این مسلم[ .»يف أ

 )1(تر گذشت.] آورده است؛ و روایت کامل آن پیشحدیث را 
تر در  اشاره کرد که پیش توان به حدیث زید بن ارقم ي احادیث، می از جمله

ذکر شد؛ در این روایت آمده است: روزي رسول » احترام اهل بیت پیامبر«باب 
در میانِ ما به سخنرانی پرداخت و پس از حمد و  ثناي اهللا، ما را پند و موعظه  اهللا

باشید که من، بشري هستم و نزدیک است که  اما بعد؛ اي مردم! آگاه«داد و فرمود: 

 . (مترجم)]350ي  شماره . [ر.ك: حدیث2408صحیح مسلم، ش:  )1(
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ي مرگ) به سراغم بیاید و من، نداي او را بپذیرم. من،  ي پروردگارم (فرشته فرستاده
گذارم: یکم، کتاب اهللا که سراسر هدایت و نور است؛  دو چیز ارزنده در میان شما می

رد و تشویق و ي قرآن سفارش ک درباره». پس آن را محکم بگیرید و به آن چنگ بزنید
ي اهل بیتم، اهللا را به شما  و (دوم) اهل بیتم. درباره«ترغیب نمود. سپس فرمود: 

 ».ي اهل بیتم از اهللا بترسید کنم که درباره شوم؛ به شما یادآوري می یادآور می
 شرح

باب خداحافظی با دوست و سفارش او به تقوا در هنگامی «گوید:  می /نووي
 ».ز دعاي خیر براي او و درخواست دعا از ويکه عازمِ سفر است؛ و نی

باشد، پسندیده است که فرزندان، دوستان و  وقتی کسی عازمِ سفر می
خویشاوندانش با او خداحافظی کنند و او را به پرهیزگاري و تقواي االهی سفارش 

 فرماید: نمایند؛ زیرا اهللا متعال می

يۡ  َولََقدۡ ﴿ ِينَ ٱ َناَوصَّ َّ�  ْ وتُوا
ُ
نِ  �يَّاُ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َ
ْ ٱ أ َ ٱ �َُّقوا َّ�﴾  

     ]١٣١:  النساء[  
کنیم که و ما به اهل کتاب که پیش از شما بودند، سفارش کردیم و به شما هم سفارش می

 تقواي اهللا پیشه نمایید.

کرد و فرماندهی  اي نظامی را به جایی گسیل می نیز هرگاه لشکر یا دسته پیامبر
با مسلمانانی که تقواي االهی پیشه ساز و «فرمود:  نمود، به او می براي آنان تعیین می

کس )1(».اي داشته باش تو هستند، رفتار نیک و پسندیده همراه ست یزیرا انسان نیازمند 
ویژه در سفر. چون  کمک نماید؛ به برداري از اهللا که به او در مسیر اطاعت و فرمان

مشکالت خودش را دارد و مسافر، درگیرِ مسایل و مشکالت سفر ها و  سفر، سختی
هاي فراوانی داشت. در  ویژه در گذشته که سفرها، مشکالت و سختی شود؛ به می

 تري از سوي نزدیکانش نیازمند است. چنین شرایطی انسان به رهنمود بیش
تعال باره ذکر کرده است؛ اهللا م هایی از قرآن کریم در این ، آیه/سپس مؤلف

 فرماید: می

 .1731ر.ك: صحیح مسلم، ش:  )1(
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﴿ ٰ ٓ  َوَو�َّ ٰ إِبۡ  بَِها َ ٱ إِنَّ  َبِ�َّ َ�ٰ  ُقوُب َوَ�عۡ  بَنِيهِ  مُ  ِۧ� َ�  فََ�  ّ�ِينَ ٱ لَُ�مُ  َطَ�ٰ ۡص ٱ �َّ
نُتم إِ�َّ  َ�ُموُ�نَّ 

َ
سۡ  َوأ     ]١٣٢: البقرة[  ﴾١٣٢ لُِمونَ مُّ

فرزندانش گفت:) و ابراهیم و یعقوب، فرزندانشان را به این آیین وصیت کردند (و هر یک به 
اي فرزندانم! اهللا این آیین را برایتان برگزیده است؛ بنابراین (همواره بر این آیین باشید تا) 

 جز مسلمان، از این دنیا نروید.

که  است؛ چنان ي ابراهیم درباره ي اهللا این سفارش، همان فرموده
 فرماید: می

سۡ  ۥٓ َر�ُّهُ  ۥَ�ُ  قَاَل  إِذۡ ﴿
َ
سۡ  قَاَل  لِۡمۖ أ

َ
   ]١٣١: البقرة[  ﴾١٣١ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  ُت لَمۡ أ

دگار رگاه که پروردگارش به او فرمود: تسلیم (اوامرم) باش؛ پاسخ داد: من تسلیم پرو آن
 جهانیان شدم.

 دید به خود راه نداد و تسلیمِ امرِ اهللا شد.اي تر لحظه سان ابراهیم بدین
یم شدن در برابر اوامر االهی سفارش ابراهیم و یعقوب فرزندانشان را نیز به تسل

ٰ ﴿فرماید:  می که اهللا کردند؛ چنان ٓ  َوَو�َّ ٰ إِبۡ  بَِها ؛ یعنی: ابراهیم و ﴾ُقوُب َوَ�عۡ  بَنِيهِ  مُ  ِۧ� َ�
ها گفتند:  برداري از اهللا سفارش کردند و به آن یعقوب، هر دو فرزندانشان را به فرمان

َ ٱ إِنَّ ﴿ نُتم إِ�َّ  َ�ُموُ�نَّ  فََ�  ّ�ِينَ ٱ لَُ�مُ  َطَ�ٰ ۡص ٱ �َّ
َ
سۡ  َوأ اهللا، این آیین را براي : «﴾لُِمونَ مُّ

یعنی بر این دین پایداري کنید تا ». شما برگزیده است؛ پس جز مسلمان از دنیا نروید
رسد، مسلمان باشید. به عبارت دیگر بر دینِ اسالم تا زمان مرگ  وقتی مرگتان فرا می

 ین پشت نکنید.خویش پایداري نمایید و به د

مۡ ﴿
َ
ٓ  ُكنُتمۡ  أ ۡ ٱ ُقوَب َ�عۡ  َحَ�َ  إِذۡ  ءَ ُشَهَدا  ِدي� َ�عۡ  ِمنۢ  ُبُدونَ َ�عۡ  َما ِ�َنِيهِ  قَاَل  إِذۡ  ُت َموۡ ل

 ْ ٰ  ُبدُ َ�عۡ  قَالُوا ٓ  هَ �َ�ٰ  َهَك إَِ� ٰ إِبۡ  �َِك َءابَا  ۥَ�ُ  نُ َوَ�ۡ  اِحدٗ َ�ٰ  اهٗ إَِ�ٰ  قَ َ�ٰ �سۡ  عِيَل َ�ٰ �سۡ  مَ  ِۧ� َ�
    ]١٣٣: البقرة[  ﴾١٣٣ لُِمونَ ُمسۡ 

آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، حضور داشتید که به فرزندانش گفت: پس از من، چه 
پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود نیاکانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را به چیزي را می
 پرستیم و ما تسلیم او هستیم.یگانگی می

، پدرش و بود و اسحاق ، جد یا پدربزرگ یعقوبابراهیم
ي نیاکان یعقوب ذکر کرد؛  را نیز در جرگه عموي وي؛ اما اسماعیل اسماعیل
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که  زیرا عمو، مانند پدر است و هر دو، یعنی عمو و پدر، یک ریشه دارند. چنان
�ِيِه؟«فرمود:  به عمر پیامبر

َ
نَّ َ�مَّ الرَُّجِل ِصنُْو أ

َ
َما َشَعْرت أ

َ
دانی  نمیآیا «یعنی:  )1(»أ

زیرا هر دو یک ریشه دارند؛ در زبان عربی » که عموي هر کسی، مانند پدرِ اوست؟
 شود که از یک ریشه روییده باشند. ي درخت خرما گفته می به دو تنه» ِصْنو«

لذا شایسته است که انسان کسی را که عازم سفر است و نیز خانواده و نزدیکانِ 
، پایه سویی براي اهللا اید؛ زیرا اخالص و یکخویش را به تقواي االهی سفارش نم

و اساسِ همه چیز است؛ دین، بدون اخالص، پایه ندارد و عبادت بدون اخالص، 
باشد؛ زیرا  پایه می برداري بدون اخالص نیز بی که پیروي یا فرمان اعتبار است؛ چنان بی

 ر چیزي، اخالص براي اهللا متعال است.پایه و اساسِ ه
*** 

تَيَْنا رسول  أيب ُسلْيَماَن َمالك بن احُلوْ�رِث وعن  -٧١٧
َ
َو�ُْن َشبَبٌة  اهللاقال: أ

ًة، و�َن رسوُل 
َ
ْل قْمَنا ِعْنَدهُ عرْش�َن يلَ

َ
أ
َ
ِد اْشَتْقَنا  اهللامَتَقارُ�ون، ف

َ
نَّا ق

َ
، َ�َظنَّ �

ً
 ر�ِيقا

ً
رَِحيما

 
َ
أ
َ
ْهلَِنا، ف

َ
َنا ِمْن أ

ْ
ْن تََر� َا َ�مَّ

َ
نل

َ
َنا. فَسأ

َ
ْهل

َ
نَاهُ، فقال: أ �ِيُموا �ِيِهم، «ْخرَبْ

َ
أ
َ
ْهلي�م ف

َ
ارْجُعوا إىِل أ

إَِذا َحرَضَِت 
َ
َذا، ف

َ
َذا يف ِح� ك

َ
وا ك

ُّ
َذا، َوَصل

َ
ذا يف ِح� ك

َ
وا َصالَة ك

ُّ
موُهم َوُمُروُهم، َوَصل

ِّ
َوعل

�رَبُُ�مَ 
َ
َُؤمَُّ�م أ َحُدُ�م، َويلْ

َ
ُ�ْم أ

َ
ْن ل

ِّ
ُيؤذ

ْ
ل
َ
الةُ ف  )2([متفقٌ علیه] ».الصَّ

ُ  زاد ابلخاري يف روايةٍ 
َ

َص�ِّ : «هل
ُ
يُتُمو� أ

َ
وا كَما َرأ

َّ
 ».َوَصل

سن و  گوید: ما تعدادي جوان هم می ابوسلیمان، مالک بن حویرث ترجمه:
بسیار مهربان و  اهللا آمدیم و بیست شب نزدش ماندیم. رسول اهللا سال نزد رسول

رو از  ایم؛ از این دیکان خود شدهسوز بود. احساس کرد که ما مشتاق خانواده و نز دل
ترك کرده بودیم و ما نیز پاسخش را ها را  هایمان پرسید که آن ي خانواده ما درباره

ها را تعلیم  ها اقامت نمایید و آن هایتان باز گردید و نزد آن نزد خانواده«دادیم. فرمود: 
وقت  نماز را در فالن النامر کنید و ف -به نماز و سایر احکام اسالم -ها را  دهید و آن

 .983مسلم، ش:  )1(
 .674)؛ و صحیح مسلم، ش: 631، 628صحیح بخاري، ش: ( )2(
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رسد، یکی از شما  وقت؛ هنگامی که وقت نماز فرا می نماز را در فالن بخوانید و فالن
 ».نماز شود شما، پیش ترین مسناذان بگوید و 

گونه نماز بخوانید که من  آن«بخاري در روایت خود، افزون بر این آورده است: 
 ».بینید خوانم و شما می نماز می

 شرح
در باب خداحافظی از دوست و مسافر، روایتی بدین مضمون  /نووي ،مؤلف

سن و سال  ما تعدادي جوان هم«گوید:  می ذکر کرده است که مالک بن حویرث
، یعنی در »الوفود عام«این، در ». آمدیم و بیست شب نزدش ماندیم اهللا نزد رسول

آمدند و  می یامبرسال نهم هجري بود که نمایندگان قبایل و طوایف عرب نزد پ
هاي اسالمی را فرا بگیرند. همراهان مالک  ماندند تا اسالم و آموزه مدتی در مدینه می

ها آمده بودند تا  ماندند؛ آن که جوان بودند، بیست شب نزد پیامبر بن حویرث
 اهللا رسول«گوید:  می کسب کنند. مالک ي دینِ اهللا هاي کافی درباره دانستنی

ي  تنگ خانواده سوز بود. وي احساس کرد که ما مشتاق و دل ن و دلبسیار مهربا
ها را ترك کرده  هایمان پرسید که آن ي خانواده رو از ما درباره ایم؛ از این خویش شده

هایتان باز گردید و  نزد خانواده«فرمود:  اهللا رسول». بودیم و ما نیز پاسخش را دادیم
به نماز و سایر احکام  -ها را  را تعلیم دهید و آن ها ها اقامت نمایید و آن نزد آن
وقت؛  نماز را در فالن وقت بخوانید و فالن نماز را در فالن امر کنید و فالن -اسالم

ترین شما،  رسد، یکی از شما اذان بگوید و بزرگ هنگامی که وقت نماز فرا می
گونه نماز  آن: «بخاري در روایت خود، افزون بر این آورده است». نماز شود پیش

 ».بینید خوانم و شما می بخوانید که من نماز می
سوز و  بسیار دل که پیامبر در این حدیث، نکاتی وجود دارد؛ از جمله این

یا   اي که گاه یک دختربچه گونه به. سوزتر تر و از همه دل ؛ از همه مهربانمهربان بود
اي انجام کارِ خود، به جایی دیگر گرفت و او را بر یک پیرزن، دست آن بزرگوار را می

 رفت. نیز با او می اهللا برد و رسول می
که خودخواه  یابیم که انسان باید دیگران را درك کند؛ نه این از این حدیث درمی

با  اهللا باشد و وقتی همه چیز به میلِ اوست، دیگران را فراموش کند. رسول
نگشان نبود. اما این جوانان که براي فراگیري ت ها بود؛ لذا دل اش و در میانِ آن خانواده
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هایشان دور افتاده و  دین به مدینه آمده بودند، چنین وضعیتی نداشتند؛ بلکه از خانواده
تنگ و مشتاق  که انسان در غربت و سفر، دل ست یتنگشان بودند. و این، طبیع دل

ها  افت که اینکه متوجه موضوع شد و دری همین اهللا گردد. رسول اش می خانواده
گاه  هایشان شد و آن ي خویش هستند، جویاي حالِ عزیزان و خانواده مشتاق خانواده

هاي خود باز گردند. لذا احساسِ دیگران را درك  ها دستور داد که نزد خانواده به آن
ها قرار دهید تا با آنان همان رفتاري را داشته باشید  کنید و همواره خود را در جايِ آن

 رابطه با خود دارید.که در 
که انسان باید سعی  ست اینشود،  ي دیگري که از این حدیث برداشت می نکته

ها دور نیفتد. حتی  و از آن ها باشد ي خود و در میانِ آن کند در حد امکان با خانواده
تر  دهد، هر چه سریع دستور داده است که وقتی مسافر، کارش را انجام می پیامبر

اش باشد، خیر و نیکی  که انسان در کنارِ خانواده اش باز گردد؛ زیرا در این نزد خانواده
شود و انسان  ها با یکدیگر، حفظ می فراوانی وجود دارد؛ محبت، الفت و دوستیِ آن

تواند به تربیت، آموزش و رسیدگی به نیازهایشان بپردازد. لذا  تر می بهتر و بیش
اش دور نشود و وقتی به سفر  خانواده شایسته است که انسان جز به ضرورت از

 رود، بالفاصله پس از انجامِ کارش نزد خانواده باز گردد. می
آید که انسان وظیفه دارد به تعلیم و آموزش  از این حدیث چنین برمی

ها  هایتان باز گردید و نزد آن فرمود: نزد خانواده رو پیامبر اش بپردازد؛ از این خانواده
ها نیز  فرا گرفتید، به آن چه را از پیامبر یعنی آن». ها را تعلیم دهید و آن اقامت نمایید

اش اهمیت دهد؛ چه  رو شایسته است که انسان به آموزش خانواده از اینمنتقل نمایید. 
وقت مشخصی را به این کار اختصاص دهد و چه هنگام نشستن بر سر سفره یا 

 هاي الزم را برایشان بیان کند. دانستنی نشینی یا در هر فرصت دیگري، هنگامِ شب
تنهایی کافی نیست؛  یابیم که تعلیم و آموزش، به چنین درمی از این حدیث هم

 اهللا بلکه انسان وظیفه دارد عالوه بر آموزش، آنان را امر و نهی نیز بکند. زیرا رسول
 ست اینر از همه ت مهم». امر کنید -به نماز و سایر احکام اسالم -ها را  و آن«فرمود: 

بدین نکته تصریح  رکه پیامب اش را به اداي نماز دستور دهد. چنان که انسان، خانواده
ُ�وهْم علَيَْها لَعرْش «نموده و فرموده است:  الِة لسبع ِسنِ�، وارْضِ ْ�نَاءُ�ْم بِالصَّ

َ
. »ُمُروا أ

خاطر  ه شدند، بهفرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و چون ده سال«یعنی: 



 131 سفر با دوست و سفارش او به تقوا در هنگام یباب: خداحافظ

و  خانواده و امر و نهی، آموزشِ لذا به اهمیت ».ان نماییدنبیه شکوتاهی در نماز، ت
 بریم. ها پی می تربیت و راهنماییِ آن

باشد.  گفتن، فرض کفایه می گر وجوب اذان است؛ یعنی اذان این حدیث، نشان
 ».از شما اذان بگویدرسد، یکی  هنگامی که وقت نماز فرا می« فرمود: زیرا پیامبر

یابیم که اذان قبل از وقت، درست نیست؛ لذا اگر کسی، پیش از  چنین در می هم
وقت اذان بگوید، هرچند تکبیر ابتداي نماز، پیش از وقت باشد، اذانش درست نیست 

فرمود:  و بر او واجب است که پس از دخول وقت، دوباره اذان بگوید؛ زیرا پیامبر
» رسد، یکی از شما اذان بگوید نماز فرا میهنگامی که وقت.« 

الُة َخٌ� ِمَن انلَّْوِم «محذوره فرمود:  به ابی پیامبر بِح َ�ُقْل: الصَّ ِل ِمَن الصُّ وَّ
َ
ّذنَت بِاأل

َ
َو�َِذا أ

الُة َخٌ� ِمَن انلَّْومِ  الصَّالُة َخٌري وقتی اذان اول صبح را گفتی، دو بار بگو: «یعنی:  )1(.»الصَّ
باشد؛ زیرا  که پس از دخول وقت می ست یمنظور از اذان نخست، اذان». لنـَّْومِ ِمَن ا

و این، یعنی اذان صبح؛ نه اقامت یا اذانی که  ؛»وقتی اذانِ اولِ صبح را گفتی«فرمود: 
اند و گمان  باره دچار اشتباه شده دهند. برخی از مردم در این پیش از دخول وقت می

گویند؛ این،  که پیش از دخول وقت صبح می ست یاذان کنند منظور از این اذان، می
بیان فرموده که  اشتباه است؛ زیرا اذانِ پیش از وقت، براي نماز صبح نیست. پیامبر

 ست یاطالعِ کسکه خوابیده و نیز براي  ست یاذان پیش از صبح، براي بیدار کردن کس
باید نمازش را تمام  که برخاسته و مشغول نماز است تا بداند که وقت سحر است و

إِنَّ بِالًال يُؤَذُِّن بِلَيٍْل يِلُوقَِظ نَائَِمُ�ْم «فرمود:  که پیامبر سحري بخورد. چنان وکند 
ّم َمْكتُوم؛ فَإنَُّه ال يُؤَذُِّن حىّت يطلع الفجرُ 

ُ
ُ�وا َحىتَّ يُؤَذَِّن ِاْ�ُن أ . »َوَ�رِْجَع قَائُِمُ�ْم فلَُكُوا َوارْشَ

دهد که هنوز شب است تا کسی که خوابیده بیدار شود و  مانی اذان میبالل، ز«یعنی: 
بخورید و بیاشامید تا  -پس از اذان بالل -لذا کسی که بیدار است، سحري بخورد؛ 

دهد که فجر طلوع  مکتوم اذان بگوید؛ زیرا او زمانی اذان می که عبداهللا بن ام این
 ».کند می

این  /؛ آلبانی716ماجه، ش:  )؛ ابن504، 500)؛ و ابوداود، ش: (647، 633روایت نسائی، ش: ( )1(
 ، صحیح دانسته است.644 داود، و مشکاة المصابیح، ش: صحیح ابیحدیث را در 
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نامند،  نِ پایانِ شب که مردم آن را اذان اول میبیان فرمود که اذا سان پیامبر بدین
براي طلوع فجر و نماز صبح نیست؛ زیرا اذان صبح، پس از دخول وقت است و 

 ».رسد، یکی از شما اذان بگوید هنگامی که وقت نماز فرا می«فرمود:  پیامبر
و « فرمود: اهللا دهد که نماز جماعت، واجب است؛ زیرا رسول این حدیث، نشان می

کار رفته  روشن است که در این عبارت، فعل امر به ».نماز شود ترین شما، پیش بزرگ
 باشد. است؛ پس نماز جماعت، واجب می

آید که نماز جماعت، بر مسافران نیز واجب است؛ زیرا  از حدیث مذکور چنین برمی
سافر هایشان باز گردند؛ یعنی م خواستند نزد خانواده ها جوانانی بودند که می این

ها دستور داد که نمازشان را با جماعت بخوانند. از  به آن بودند. با این حال پیامبر
اي مسکونی اتراق یا اقامت کند، بر او واجب است که با  رو اگر مسافري در منطقه این

گوید:  شود که شخصی می جا در جماعت مسجد حاضر شود. گاه مشاهده می مردمِ آن
ت بر مسافر، واجب نیست. این، اشتباه است؛ بلکه نماز من مسافرم و نماز جماع

باشد و باید با  اي مسکونی اقامت کرده، واجب می جماعت بر مسافري که در منطقه
آیا «از شخصی پرسید:  جا در جماعت مسجد حاضر شود. زیرا پیامبر مردمِ آن

یعنی  )1(».کنپس اجابت «فرمود:  پاسخ داد: بله. پیامبر» شنوي؟ صداي اذان را می
 در جماعت مسجد حاضر شو.

نماز  تر است، پیش دهد که کسی که از نظرِ سن و سال بزرگ این حدیث نشان می
در حدیث ». ترین شما، براي شما امامت دهد بزرگ«فرمود:  شود؛ زیرا پیامبر می

قَْرؤُهْم ِلكتَاِب «دیگري آمده است: 
َ
َقْوَم أ

ْ
ی براي مردم امامت کس«یعنی:  )2(.»اهللايَُؤمُّ ال

این دو حدیث، هیچ تعارضی با هم ندارند؛ ». کند اهللا را بهتر قرائت می دهد که کتاب
اند و تفاوت  ها، در قرائت قرآن یکسان بوده رسد که این جوان زیرا چنین به نظر می
نماز  ترین شما پیش مسن«ها فرمود:  به آن رو پیامبر . از ایناند چندانی با هم نداشته

ي  یعنی اگر گروهی در قرائت قرآن و دانش سنت یکسان بودند و سابقه». ودش
 گردد. نماز می ها پیش ترین آن سانی در هجرت داشتند، مسن هم

 .850نسائی، ش:  )1(
 . (مترجم)]352ي  . [ر.ك: حدیث شماره673مسلم، ش:  )2(
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گیریم که سن و سال در چنین مواردي، اعتبار دارد و اگر کسی،   بنابراین نتیجه می
تر  که از نظرِ سنّی بزرگهاي دیگر نداشته باشد، کسی  امتیاز یا برتري دیگري در جنبه

 باشد. است، مقدم می
ي  که انسان باید در همه ست اینآید،  ي دیگري که از این حدیث برمی نکته
ها به راهنمایی مردم بپردازد؛ گرچه اصلِ موضوع، روشن باشد. زیرا  ها و زمینه موضوع

ها بیست شب  آنگرچه ». وقت بخوانید نماز را در فالن فالن«ها فرمود:  به آن پیامبر
هر نمازي را در چه وقتی  دیدند که پیامبر نماز خوانده بودند و می با پیامبر

ها فرمود که نماز ظهر  تر به وقت نماز، به آن خوانَد. اما براي یادآوري و توجه بیش می
سان وقت هر نمازي را  وقت و بدین وقت بخوانند و نماز عصر را در فالن را در فالن

 دآوري کرد.به آنان یا
داد؛  با گفتار و عملش به مردم آموزش می اهللا یابیم رسول جاست که درمی این

َالِة «خواند، فرمود:  چنان که به شخصی که بدونِ آرامش نماز می  الصَّ
َ

إَذا ُ�ْمَت إِىل
 َ  بَِما تَيرَسَّ

ْ
ْ ُ�مَّ اقَْرأ ِقبْلََة فََكربِّ

ْ
وُُضوَء ُ�مَّ اْستَْقِبل ال

ْ
ْسِبغ ال

َ
ُقْرآِن ُ�مَّ اْرَكعْ فَأ

ْ
 )1(.»َمَعَك ِمْن ال

گاه به قبله روي بیاور  خواستی به نماز بایستی، وضوي کاملی بگیر؛ آن وقتی می«یعنی: 
گاه رکوع  ، هرچه از قرآن یاد داري، بخوان و آناکبر بگو؛ سپس در حد امکانو اهللا 

 ».بینید خوانم و شما می از میگونه نماز بخوانید که من نم آن«ها فرمود:  اما به این». کن
روي منبر رفت و روي منبر نماز  که باري پیامبر و این، تعلیمِ عملی بود. چنان

آمد و رو  کرد و براي سجده، از منبر پایین می سان که روي منبر رکوع می خواند؛ بدین
ُت َهَذا تِلَ «رفت؛ وقتی سالم داد، فرمود:  به قبله به سجده می

ْ
َما َ�َعل وا يِب َوتِلََعلَُّموا إ�َّ َ�مُّ

ْ
أ

این کار را براي این انجام دادم که به من اقتدا کنید و روشِ نمازِ «یعنی:  )2(.»َصاليِت 
 ».مرا فرا بگیرید

واجب است؛ یعنی هر  یابیم که فراگرفتن روش نماز پیامبر از این حدیث درمی
دین منظور باید به چگونه نماز خوانده است و ب مسلمانی باید بداند که پیامبر

فرمود:  اهللا هایی مراجعه کند که توسط علماي توانا نوشته شده است. رسول کتاب

 .397)؛ و مسلم، ش: 6667، 6251بخاري، ش: ( )1(
 .544بخاري، ش:  )2(
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ي عمل به این  الزمه». بینید خوانم و شما می گونه نماز بخوانید که من نماز می آن«
 را یاد بگیرد. که انسان، روش نماز پیامبر ست اینحدیث، 

*** 

َذنُْت انلَّيِبَّ قا وعن عمَر بِن اخلطاب -٧١٨
ْ
ِذَن يل، وقال:  ل: اْسَتأ

َ
أ
َ
ال «يف الُعْمَرةِ، ف

يَخَّ ِمْن ُداَعئَِك 
ُ
ْ�َيا.»تَنَْسَنا يا أ نَّ يل بَِها ادلُّ

َ
� أ  ، فقال لَكَِمًة َما �رُسُّ

يَخَّ يف ُداَعئَِك «و� روايٍة قال: 
ُ
َنا يَا أ

ْ
� رْشِ

َ
که ابوداود  ست ی[حدیث صحیح ».أ

 )1(مذي، آن را حسن صحیح دانسته است.]روایت کرده و تر
براي اداي عمره اجازه خواستم؛  گوید: از پیامبر می عمر بن خطاب ترجمه:

سخنی گفت که ». برادرم! ما را از دعاي خود فراموش مکن«به من اجازه داد و فرمود: 
 حاضر نیستم آن را تمام دنیا عوض کنم.

 ».ما را در دعاي خود شریک کنبرادرم! «و در روایتی آمده است: فرمود: 

نَّ عبَد  اهللاوعن سالم بِن َ�ْبِد  -٧١٩
َ
عنهما اَكَن  اهللاُ�َمَر ريض  بنَ  اهللابِن ُ�َمَر أ

َراَد سفراً 
َ
َعَك كَما اَكَن رسوُل : اُ َ�ُقوُل لِلرَُّجِل إَِذا أ َودِّ

ُ
ُ�َنا فيُقوُل:  اهللاْدُن ِم�ِّ َحىتَّ أ يُودِّ

ْسَتْودِ «
َ
ماَ�َتَك، وَخَوا�ِيَم ِدي اهللاُع أ

َ
این حدیث را روایت کرده و ترمذي، [ ».َ�َملَِك َنَك، وَأ

 )2(دانسته است.] حسن صحیحآن را 
به کسی که قصد  $گوید: عبداهللا بن عمر سالم بن عبداهللا بن عمر می ترجمه:

با ما خداحافظی  گونه که پیامبر گفت: به من نزدیک شو تا همان سفر داشت، می
ْستَوِْدُع «فرمود:  با تو خداحافظی کنم؛ و می کرد، می

َ
ماَ�تََك، وَخَواِ�يَم  اهللاأ

َ
ِدينََك، َوأ

 ».سپارم دین، امانت و فرجامِ کارهایت را به اهللا می«یعنی:  .»َ�َمِلَك 

 گذشت. 378ي  شماره تر به . این حدیث پیش322، ش: /داود، آلبانی است؛ ضعیف ابی ضعیف )1(
 .2738، ش: /و صحیح الترمذي، آلبانی 14حۀ، ش: السلسلۀ الصحی )2(
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َحايبِّ  اهللاوعن عبِد  -٧٢٠ ْن  اهللاقال: اَكَن رسوُل  بِن يز�د اخَلْطِ�ِّ الصَّ
َ
َراَد أ

َ
إِذا أ

ْسَتْودُع «َع اجَليْش قال: يَُودِّ 
َ
عَمالُِ�مْ  اهللاأ

َ
َمانَتُ�م، وََخَوا�ِيَم أ

َ
[حدیث  ».ِديَنُ�ْم، وَأ

 )1(اند.] که ابوداود و جز او با اسناد صحیح روایت کرده ست یصحیح
هنگام گسیل  اهللا گوید: رسول می عبداهللا بن یزید خطمی صحابی ترجمه:

ْستَوْدُع «فرمود:  ها می لشکر و بدرود با آن
َ
َمانَتُ�م، وََخَواِ�يَم  اهللاأ

َ
ِدينَُ�ْم، َوأ

عَماِلُ�مْ 
َ
 ».سپارم دین، امانت و فرجامِ کارهایتان را به اهللا می«. یعنی: »أ

�ٍس  -٧٢١
َ
رِ�ُد َسَفراً، اهللافقال: يا رُسوَل  قال: َجاَء رَُجٌل إىل انلَّيِبِّ  وعن أ

ُ
 أ

ّ
، إِ�

َزوِّْد�؛ َ�َقال: 
َ
َ «قال: زِْدِ�، قال: ». وََ�َفَر َذْ�َبَك «قال: زِْدِ�، قال: ». اتلَّْقَوى اهللا َزوََّدكَ «ف َو�رَسَّ

ْنَت 
ُ
[ترمذي این حدیث را روایت کرده و آن را حسن دانسته  ».لَك اخلْ�َ َحْيُثَما ك

 )2(است.]
خدا!  آمد و عرض کرد: اي رسول گوید: مردي نزد پیامبر می انس ترجمه:

». ي تو بگرداند اهللا، تقوا را توشه«اي به من ببخشید. فرمود:  رم؛ توشهقصد سفر دا
تر مرحمت  گفت: بیش». و گناهانت را بیامرزد«تر بدهید. فرمود:  عرض کرد: بیش

 ».و هر جا که باشی، خیر و نیکی را برایت فراهم بگرداند«فرمود:  اهللا کنید. رسول
 شرح

را ذکر کرده که قصد عمره  در این باب حدیث عمر بن خطاب /نووي
برادرم! ما را «اجازه خواست، به او اجازه دادند و فرمودند:  داشت و چون از پیامبر

برادرم! ما را در دعاي «و در روایتی آمده است: فرمود: ». از دعاي خود فراموش مکن
ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته گوید:  می /مؤلف». خود شریک کن

 ثابت نشده است. باشد و از پیامبر رتی که این حدیث، ضعیف میاست. در صو
 شود: درخواست دعا از دیگران به سه گونه تقسیم می

 درخواست عمومی مصلحتی براي دیگران از انسان که ست این نخست: ي گونه

 یصشخ که بود جمعه سخنرانی حالِ در پیامبر که چنان ندارد. اشکالی این، کند؛ دعا

 .2266، ش: /و صحیح الترمذي، آلبانی 15السلسلۀ الصحیحۀ، ش:  )1(
 .2739، ش: /؛ صحیح الترمذي، آلبانی3579صحیح الجامع، ش:  )2(
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 و رفتند میان از ها دام و اموال ي همه خدا! رسول اي کرد: عرض و شد مسجد وارد
 پیامبر کند. نازل باران ما براي که بخواهید متعال اهللا از شد؛ تبدیل ناامیدي به امیدها

 ابري متعال اهللا خواست به ».بده باران ما به اهللا! یا« فرمود: بار سه و کرد بلند را دستانش

 پایین منبر از پیامبر وقتی که اي گونه به کرد؛ باریدن به شروع و دش پدیدار آسمان در

 داشت. ادامه هفته یک باران، بارش چکید. می مبارك ریشِ از باران هاي قطره آمد،

 ها خانه خدا! رسول اي کرد: عرض و آمد دیگر شخصی یا مرد همان بعد، ي جمعه

 کند. قطع را باران متعال اهللا که کنید دعا رفتند؛ فرو آب در ها دام و اموال و شد خراب

ْنَا ا�َّ« فرمود: و کرد بلند را دستانش پیامبر
َ

 بر را باران اهللا! یا« یعنی: ؛»َعلَيْنَا َوال َحَوايل

پیامبر ».ما بر نه کن، نازل ما اطراف پراکنده ابر آن کرد، می اشاره ابري پاره هر به 

 گردید. آفتابی و صاف آسمان، و گشت خالی ابر از آسمان و ابرها سان بدین و شد می

 امثال و ها فتنه رفتن میان از یا باران نزول براي دعا مانند باشد، عام دعایی دعا، اگر لذا

 میان رد عمومی مصلحت مواردي، چنین در زیرا ندارد؛ اشکالی دعا، درخواست آن،

 کسی یا فقیر یک براي مالی کمک درخواست که طور همان شخصی. مصلحت نه است،

 مسلمانِ از ظلم رفع براي کمک درخواست چنین هم است. اشکال بی است، بدهکار که

 است. میان در غیر مصلحت  زیرا ندارد؛ ایرادي دیده ستم
 دعا ثواب از که کنیم  دعا درخواست نیت بدین کسی از که ست این دوم: ي گونه

 نباشد؛ میان در شخصی منفعت و دببر فایده دعا این از خود و شود برخوردار کردن

 و بیاورد روي اهللا سوي به شود، می دعا طلب او از که شخصی که باشد این هدف، بلکه
 شنواي اهللا که دریابد و بخورد پیوند متعال اهللا با قلبش و بردارد زاري و دعا به دست

 اديایر این، باشد. شخص آن منفعت دعا، درخواست از هدف که این خالصه دعاست.

 بلکه اید؛ نکرده دعا درخواست او از خود شخصیِ منافع خاطر به صرفاً شما زیرا ندارد.

 بر سان بدین و شود برخوردار کردن دعا فضیلت از شخص آن خود که بوده این هدف،

 و اجر به و بجوید نزدیکی متعال اهللا به دعا ي وسیله به و گردد افزوده اش نیکی و خیر
 یابد. دست عمل این ثواب

 یا شخصی منافع خاطر به فقط دیگران، از دعا درخواست که ست این سوم: ي گونه

 براي دعا درخواست اند: گفته و  دانسته جایز را این علما، از برخی باشد. خویشتن براي

 گوید: می /حرانی ابوالعباس اما ندارد. ایرادي نیکوکار، و صالح افراد از خویشتن
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 زیرا است؛ نکوهیده شخصی، مصلحت براي یا خود براي دیگران از دعا درخواست

 نکنند. درخواست چیزي کس هیچ از که گرفت بیعت یارانش از پیامبر
 خود حقّ در دیگران دعاي به کند، می دعا درخواست که کسی دارد امکان چنین هم

 آدمِ که فالنی از من بگوید: و نکند دعا خویشتن براي خودش دیگر، و نماید بسنده

 .ست یکاف نماید، قبول من حقّ در را دعایش اهللا اگر ام؛ کرده دعا درخواست ،ست یوبخ
 و کند فریفته خود به را او شخص، یک از دعا درخواست که دارد امکان این، بر عالوه
 خطور دلش در یا گردد دچار بینی خودبزرگ به سان بدین و شود اش خودپسندي باعث

 کنند! می دعا درخواست من از که هستم خوبی خیلی آدمِ من، که نماید
ها  ي سوم، اختالف نظر دارند؛ برخی از آن ي گونه که علما درباره خالصه این

بگویید: برایم دعا کن. برخی دیگر،  ادي ندارد که به یک آدمِ نیکوکاراند: ایر گفته
اند: چنین درخواستی، پسندیده نیست؛ بلکه بهتر است از کسی براي خود  گفته
بسا بر شما منت بگذارد یا با چنین درخواستی در  واست دعا نکنید. زیرا چهدرخ

وه بر این، مگر کسی در میان شما و پروردگارتان برابرش خوار و ذلیل شوید. عال
کس در میان شما و اهللا نیست. چرا خود را  قرار دارد؟ پس خود دعا کنید؛ زیرا هیچ

ها درخواست دعا  د دیگران ببرید و از آنپیشِ دیگران خوار کنید و نیاز خود را نز
اي در میان شما و اهللا وجود ندارد؟ اهللا متعال  کنید؛ در صورتی که هیچ واسطه

 فرماید: می

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
    ]٦٠: غافر[  ﴾لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ

 و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعاي شما را بپذیرم.

 فرماید: و می

لََك  �َذا﴿
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ    ]١٨٦: البقرة[ ﴾َدَ�نِ  إَِذا �َّ

کننده را ي من بپرسند، (بدانند که) من نزدیکم و درخواست دعاو چون بندگانم از تو درباره
 کنم.خواند، اجابت میگاه که مرا می بدان

*** 



 ه (طلب خیر) و مشورتباب: استخار -97

 فرماید: اهللا متعال می

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿
َ
    ]١٥٩: آل عمران[  ﴾رِ� مۡ ۡ�

 ها مشورت کن. و در کارها با آن

 فرماید: و می

مۡ ﴿
َ
    ]٣٨: الشور[  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

 ها با مشورت است و کارهایشان در میان آن

 کنند. می دیگر مشورت با یکدر کارها یعنی 
 

وَرةِ  اهللاقال: اكَن رسوُل  عن جابِرٍ  -٧٢٢ َها اكلسُّ
ِّ
ُمور لُك

ُ
ُمَنا االْستَِخاَرَة يف األ

ِّ
ُ�َعل

َُقْل:  لَ��ْع َر�عَتْ�ِ ِمْن َ�ْ�ِ الفِر�َضِة ُ�مَّ يلْ
َ
َحُدُ�ْم باألمر، ف

َ
ِمَن الُقْرآِن، َ�ُقوُل إِذا َهمَّ أ

 ا�
ْ
ْسَتِخ�َُك بِعل

َ
 أ

ِّ
َك ِمْن فْضلَِك الَعِظيم، فإِنََّك َ�ْقِدُر  إِ�

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ِمَك، وأستقِدُرَك بُقْدِرتَك، وأ

ُم الُغُيوِب. 
َّ
نَت عال

َ
ُم، وَأ

َ
ْعل

َ
ُم وال أ

َ
ِدُر، وتْعل

ْ
ق
َ
نَّ هذا األمَر َخْ�ٌ يِل ا�َّوال أ

َ
ُم أ

َ
 إِْن كْنَت تْعل

ْمرِي
َ
ْو قال: » يِف ِديِ� َوَمَعايش َواَعقَِبِة أ

َ
هُ يِل، ثمَّ بَارِْك اَع «أ ْ ُدْرهُ يِل َو�رَسِّ

ْ
اق

َ
ْمرِي َوآِجله، ف

َ
ِجِل أ

َمرِي
َ
ْمَر رشٌّ يِل يِف ِديِ� َوَمعايش َواَعقبِة أ

َ
نَّ هَذا األ

َ
ْنَت تْعلُم أ

ُ
و قال: » يِل �ِيِه، َو�ِن ك

َ
أ

ِ� َ�ْنُه، َواقُدْر يِلَ اخلَ «
ْ
، َوارْصِف مري وآِجلِه، فارْصِفُه َ��ِّ

َ
� اَعِجل أ ْ�َ َحْيُث اكَن، ُ�مَّ َرضِّ

 )1([روایت بخاري] قال: و�س�ِّ َحاَجَتُه.». بِهِ 
 ما به را قرآن از اي سوره که گونه همان اهللا رسول گوید: می جابر ترجمه:

 هنگامی« فرمود: می  و داد می آموزش ما به نیز را کارها ي ههم در استخاره آموخت، می

 بگوید: سپس و بخواند نفل نماز رکعت دو کرد، را کاري امانج قصد شما از یک هر که

ْسَتِخُ�كَ  إِ�ِّ  ا�َّ(
َ
ِمَك  أ

ْ
ْستَْقِدرُكَ  بِِعل

َ
لَُك  بُِقْدَرتَِك  َوأ

َ
ْسأ

َ
َعِظيِم، فَْضِلَك  ِمنْ  َوأ

ْ
إِنََّك  ال

 َ�ْقِدرُ  فَ

قِْدرُ  َوال
َ
ْعلَُم، َوال َوَ�ْعلَمُ  أ

َ
نَْت  أ

َ
ُغيُوِب. َعالَّمُ  َوأ

ْ
نَّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  إِنْ  ا�َّ ال

َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
 يِف  يِل  َخْ�ٌ  األ

ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش  ِديِ� 
َ
ْمِري اَعِجِل ( فرمود: یا )أ

َ
ْهُ  يِل  فَاقُْدرْهُ  َوآِجِلِه، أ  يِل  بَارِكْ  ُ�مَّ  يِل، َو�رَسِّ

 ).6382، 1166صحیح بخاري، ش: ( )1(
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نَّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  َو�ِنْ  ِ�يِه،
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش  يِ� دِ  يِف  يِل  رَشٌّ  األ

َ
 يِف ( فرمود: یا )أ

ْمِري اَعِجِل 
َ
فْهُ  َوآِجِلِه، أ فِْ�  َ��ِّ  فَارْصِ َْ�َ  يِلَ  َواقُْدرْ  َ�نُْه، َوارْصِ

ْ
رِْضِ�  ُ�مَّ  اَكَن، َحيُْث  اخل

َ
 ؛)بِهِ  أ

 .»بگوید را خود حاجت سپس
 توانـایی  تـو،  قـدرت  از و کـنم  مـی  خیـر  طلـب  تو، علم از اهللا! یا« دعا: ي ترجمه[

 مـن  و توانـایی  تـو،  یقـین،  به هستم. کرانت بی بخششِ و فضل خواهانِ تو از و جویم می

 خیـرِ  بـه   را کار این اگر  اهللا! یا .اسراري داناي تو و دانم نمی من و دانی می تو و ناتوانم؛

 را آن اگـر  و بگـردان.  آسـان  و ممکن من براي را آن دانی، می من کار فرجامِ و دنیا دین،

 انجـامش  از مـرا  و کن دور من از را آن دانی، می بار زیان من کار عاقبت و دنیا دین، براي

 خشـنود  بـدان،  مـرا  گاه آن و بفرما مقدر برایم هست، که هرجا را خیر و بگردان پشیمان

 ]».کن
 شرح

 ».باب استخاره و مشورت«گوید:  می /نووي
اندیش است. زیرا انسان  ظران و افراد نیکن استخاره با اهللا، و مشورت با صاحب

رو گاه در کارها  هایی در او وجود دارد؛ از این ضعیف و ناتوان آفریده شده و کوتاهی
گردد و  شود و دچار شک و دودلی می رو می هایی روبه هایش با پیچیدگی و تصمیم

کند که آیا این  یگیرد به مسافرت برود؛ اما شک م کار کند. مثالً تصمیم می داند چه نمی
اي بخرد و یا دخترش را به  گیرد ماشین یا خانه سفر، خوب است یا بد؟ یا تصمیم می

گوییم: دو راه پیشِ  کار کند؟ می داند چه ازدواج کسی درآورد؛ اما دودل است و نمی
 رو دارد:

که با پروردگارش استخاره کند؛ یعنی از او طلب خیر کند؛  ست این راه نخست:
، آگاه است و چه خواهد بود چه هست و آن چه بوده و آن آناز که  ست یذات زیرا او
 داند که اگر پدید آید، چگونه خواهد بود. ي چیزي که وجود ندارد، می درباره

 نظر مشورت کند. اندیش و صاحب که با فراد نیک ست این راه دوم:
اهللا،  تابي مشورت و نظرخواهی از دیگران، به دو آیه از ک درباره /مؤلف

به پیامبرش  که اهللا» عمران آل«ي  سوره 159ي  استدالل کرده است؛ از جمله آیه
 فرموده است:
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 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ ﴿
َ
ۡ  َت َعَزمۡ  فَإَِذا رِ� مۡ ۡ� ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ َّ�﴾ 

    ]١٥٩: آل عمران[  
ها مشورت نما و چون  مرزش بخواه و در کارها با آنپس آنان را ببخش و برایشان آ

 تصمیمت را گرفتی، بر اهللا توکل کن.

تر و استوارتر بود، در کارهاي پیچیده  گیري از همه موفق که در تصمیم پیامبر
اندیش  نظران و افراد نیک کرد؛ خلفاي پس از او نیز با صاحب  نش مشورت میابا یار

 کردند. مشورت و رایزنی می
: باتجربه، ست يکنید، ضرور دو ویژگی براي مشاور یا کسی که با او مشورت می

که  نظر باشد و در کارها با شتاب عمل نکند؛ و دوم این خبره، کارآزموده و صاحب
باشد؛ هرچند  دار نیست، قابل اعتماد نمی دار و متعهد باشد. زیرا کسی که دین دین

ي  هیچ خیري در چنین کسی نیست و شایسته کارآزموده، زیرك و باتجربه باشد. زیرا
باري  باشد و هر آن امکان دارد خیانت کند و مشورت یا پیشنهاد زیان مشورت نمی

آورد مشورتش، زیان  سان ره ارائه دهد یا چیزي بگوید که خیري در آن نیست و بدین
 ناپذیري باشد. ي تلخ و جبران و تجربه

داران و نیکوکارانی  شورت هستند و نه دینهاي بدکار و فاسق، اهل م لذا نه آدم
کنند. مشورت و نظرخواهی از چنین  ها عجله می گیري که تجربه ندارند یا در تصمیم

ي دوم، ظاهرِ  ي اول، قابل اعتماد نیستند و دسته کسانی درست نیست؛ زیرا دسته
ند و ده ي مسأله، مشورت می مایه گیرند و بدون شناخت درون موضوع را در نظر می
برند که خیري در آن  ي خود، انسان را به سمت و سویی می یا با مشورت عجوالنه

دار و نیکوکار یا  نیست. لذا کسی اهل مشورت است که هم باتجربه باشد و هم دین
 فرماید: اندیش. اهللا متعال می نیک

مۡ ﴿
َ
    ]٣٨: الشور[  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

 ها با مشورت است نو کارهایشان در میان آ

کنند؛ مانند جهاد که  یعنی در کارهاي عمومی و مشترك، با یکدیگر مشورت می
گیرند. لذا وقتی ولی امر یا  اش تصمیم می بر اساس مشورت و رایزنی با هم درباره
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  ي عمومی تصمیم ي یک مسأله خواهد درباره کند یا می حاکم مسلمانان، قصد جهاد می
 شود. اما چگونه؟ مشورت را جویا میبگیرد، نظرِ اهل 

گردد،  د میي کاري مترد هنگامی که ولی امر یا پیشواي مسلمانان، درباره
 پرسد. کند و نظرها و پیشنهادهایشان را می را جمع می اندیش نظران نیک صاحب
 و کند می را کاري انجامِ قصد انسان وقتی یعنی باشد؛ می اهللا با استخاره، اما

 استخاره، کند. خیر طلب اهللا از باید داشت، خواهد اي آینده یا نتیجه چه هک داند نمی

 روشِ پیامبر باشد. می دودل ها آن مورد در انسان که کارهایی ي درباره خیر طلب یعنی

 ممنوع که هایی وقت در نفل نماز رکعت دو که سان بدین است؛ فرموده بیان را استخاره

 وجود کار شروع و گیري تصمیم براي کافی فرصت اگر هالبت آوریم. می جا به نیست،

 از پس نیز و عصر نماز از پس لذا کرد. استخاره توان می نیز ممنوع هاي وقت در نداشت،

 آفتاب زوالِ هنگام چنین هم و نیزه یک ي اندازه به خورشید آمدن باال تا صبح نماز

 کافی فرصت که این مگر یابد؛ ایانپ ممنوعه، وقت تا مانیم می منتظر و کنیم نمی استخاره

 دست از به ممنوعه، وقت پایان تا کردن صبر و باشد نداشته وجود گیري تصمیم براي

 سالم سپس و بخوانیم نفل نماز رکعت دو پس بینجامد. گیري تصمیم فرصت دادن

ْستَِخُ�كَ  إِ�ِّ  ا�َّ« گوییم: می را دعا این و دهیم می
َ
ِمَك  أ

ْ
ْستَ  بِِعل

َ
لَُك  بُِقْدَرتَِك  ْقِدرُكَ َوأ

َ
ْسأ

َ
 َوأ

َعِظيِم، فَْضِلَك  ِمنْ 
ْ
إِنََّك  ال

قِْدرُ  َوال َ�ْقِدرُ  فَ
َ
ْعلَُم، َوال َوَ�ْعلَمُ  أ

َ
نَْت  أ

َ
ُغيُوِب. َعالَّمُ  َوأ

ْ
 إِنْ  ا�َّ ال

نَّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت 
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش  ِديِ�  يِف  يِل  َخْ�ٌ  األ

َ
ْمِري اَعِجِل « گوییم: می یا »أ

َ
 أ

هُ  يِل  فَاقُْدرْهُ  َوآِجِلِه، ْ نَّ  َ�ْعلَمُ  ُكنَْت  َو�ِنْ  ِ�يِه، يِل  بَارِكْ  ُ�مَّ  يِل، َو�رَسِّ
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
 ِديِ�  يِف  يِل  رَشٌّ  األ

ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعايِش 
َ
ْمِري اَعِجِل  يِف « گوییم: می یا »أ

َ
فْهُ  َوآِجِلِه، أ فِْ�  َ��ِّ  فَارْصِ  َ�نُْه، َوارْصِ

َْ�َ  يِلَ  َواقُْدرْ 
ْ
رِْضِ�  ُ�مَّ  اَكَن، َحيُْث  اخل

َ
 ما قلبِ که دهیم می انجام را کاري همان گاه آن .»بِهِ  أ

 حتی و دوباره نشد، برطرف چنان هم تردیدمان، و شک اگر و دهد می گواهی آن به

 نظرانِ صاحب نظرِ ،نرفت میان از دودلی و شک اگر و کنیم. می استخاره باره سه

 که کنیم می عمل ها آن مشورت به و شویم می جویا را مشورت اهل یا اندیش نیک

 با را انسان تردید و شک متعال اهللا گاه زیرا هاست؛ آن مشورت در خیر، شاءاهللا ان

 بیاورد. روي مشورت اهل از نظرخواهی و مشورت به بنده، تا برد نمی میان از استخاره

 استخاره؟ یا است دمقم مشورت، آیا که دارند نظر اختالف علما البته
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 ابتدا نیز /مؤلف رو این از باشد. می مقدم استخاره که ست این صحیح، دیدگاه

 »کردید... را کاري انجامِ قصد که هنگامی« فرمود: پیامبر زیرا کرد؛ ذکر را استخاره
 مشورت نشد، برطرف یدودل و شک و کردید استخاره بار سه اگر و کنید؛ استخاره

 کنید، استخاره بار سه گفتیم که این علت کنید. عمل مشورت، اهل نظرِ به و نمایید

 و دعاست استخاره، و نمود می دعا بار سه کرد، می دعا هرگاه پیامبر که ست این
 یا اول بارِ انسان دارد امکان و نشود؛ روشن انسان براي بهتر ي گزینه ابتدا، همان بسا چه

 و دودلی بار سه تا اگر و بگیرد را تصمیمش و دریابد را بهتر ي گزینه سوم یا دوم ربا
 کند. مشورت نرفت، میان از تردیدش

*** 



باب: مستحب بودن رفتن به نماز عید و عیادت بیمار و حج  -98
و امثال آن از یک راه و بازگشتن از راهی دیگر براي افزایش 

 هاي عبادت مکان

ِر�َق. قال: اكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن جابرٍ  -٧٢٣ َف الطَّ
َ
[روایت  إَِذا اَكَن يَْوُم ِ�يٍد َخال

 )1(بخاري]
رفت  می -به عیدگاه -روزِ عید از یک مسیر  گوید: پیامبر می جابر ترجمه:

 گشت. و از مسیري دیگر باز می

نَّ رسوَل  اهللاوعِن ابِن ُ�َمَر ريض  -٧٢٤
َ
َجَرةِ اَكَن َ�ُْرُج مِ  اهللاعنهما أ ْن َطِر�ِق الشَّ

َة َدَخَل ِمَن اثلَّنِيَِّة الُعلَيا َوَ�ُْرُج ِمَن اثلَّنِيَِّة 
َّ
َو�َْدُخُل ِمْن َطر�ِق الُمَعرَّس، و�َِذا َدَخَل َمك

ْف�.  )2([متفقٌ علیه] السُّ
قصد مکه  به -مدینه را -» شجره«از راه  اهللا  رسولگوید:  می $عمر ابن ترجمه:

شد. هنگام ورود به مکه از  وارد مدینه می» معرَّس«و در بازگشت، از راه کرد  ترك می
 کرد. ي پایینی ترك می از گردنه ، مکه راگشت و هنگام خروج ي باالیی وارد می گردنه

 شرح
مستحب بودن رفتن به نماز عید و عیادت بیمار و حج و «گوید:  می /نووي

منظور ». هاي عبادت براي افزایش مکان امثال آن از یک راه و بازگشتن از راهی دیگر
که مسیر رفتن با مسیرِ بازگشت،  ست ایناز رفتن از یک راه و بازگشتن از راه دیگر، 

ي یک برود و از سمت چپ یا سمیر   فرق کند؛ مثالً از سمت راست یا از مسیر شماره
که  چناندر نمازهاي عید ثابت شده است؛  ي دو باز گردد. و این از پیامبر شماره
رفت و از مسیري  می -به عیدگاه -روزِ عید از یک مسیر  پیامبرگوید:  می جابر

 گشت. دیگر باز می

 .986صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1257، ش: ؛ و صحیح مسلم1533صحیح بخاري، ش:  )2(
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که هر  ست ایناند: علتش  ي علت این کار چند نظر دارند؛ برخی گفته علما درباره
دو راه روز قیامت برایش گواهی دهند. زیرا زمین در رستاخیز به اعمالِ نیک و بدي 

 فرماید: گونه که اهللا متعال می دهد. همان آن انجام شده است، گواهی میکه در 

ُث  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ خۡ  ُ�َّدِ
َ
نَّ  ٤ َبارََهاأ

َ
وۡ  َر�ََّك  بِأ

َ
    ]٥  ،٤: الزلزلة[  ﴾٥ لََها َ�ٰ أ

 کند. زیرا پروردگارت به آن حکم کرده است. زمین، خبرهایش را در آن روز بازگو می

گوید: فالنی، این عمل و آن عمل را بر  دهد و می میزمین در آن روز گواهی 
روي من انجام داد. لذا وقتی انسان از یک مسیر به عیدگاه برود و از مسیري دیگر 

جا  دهند که او نماز عید را به بازگردد، هر دو مسیر روز قیامت برایش گواهی می
 آورده است.

است تا کوچه و بازار از  اند: این، براي نشان دادن شعایرِ عید برخی هم گفته
ي مردم، یکی  جماعت نمازگزاران پر شود. روشن است که مسیر رفت و برگشت همه

ي  جلوهپراکنده شدن مردم در سطح شهر به هنگام رفتن به عیدگاه، خود  لذانیست؛ 
و  ست ی؛ زیرا نماز عید، یکی از شعایر دینبخشد میاین مراسم پرشکوه  تري به بیش

اند براي نماز عید به بیرونِ شهر بروند تا  ت است که مردم دستور یافتهبه همین عل
 تري داشته باشد. ي بیش شکوه و جلوهاین مراسم، 

و نیز گفته شده که این کار، یعنی تفاوت مسیر رفت و برگشت به عیدگاه، 
مستمندانی که در یک که در این مسیرها قرار دارند؛ زیرا  ست یخاطر مستمندان به

سان امکان کمک کردن به  شوند و بدین هستند، در مسیر دیگر دیده نمی مسیر
 گردد. تري فراهم می مستمندانِ بیش

تر  خاطر اظهارِ هرچه بیش رسد که این کار به نظر می اهللا داناتر است، اما چنین به
. علما اختالف نظر دارند که ست یي نماز عید به عنوان یکی از شعایر دین شکوه جلوه

باشد.  گونه است؟ زیرا نماز جمعه، عید هفتگی مسلمانان می نماز جمعه نیز همینآیا 
اند: در نماز جمعه نیز بهتر است که مسیر رفت و برگشت انسان، متفاوت  برخی گفته

گانه نیز گسترش  ي این عمل را به نمازهاي پنج باشد. حتی برخی از علما دامنه
ست که انسان، براي نماز ظهر، از یک مسیر برود گه گفته اند: مستحب ا اند؛ چنان داده

گانه.  ي نماز عصر و سایر نمازهاي پنج طور درباره و از مسیري دیگر باز گردد و همین
اند. و گروهی دیگر از  گانه را قیاس بر نماز عید گرفته این دسته از علما نمازهاي پنج
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ها مسیري را  براي  انجامِ آن نهایی که انسا ي عبادت ي این عمل را به همه علما، دامنه
حتی در رابطه با عیادت بیمار و تشییع جنازه؛ بنا بر دیدگاه اند؛  پیماید، گسترانده می
رود، مستحب است که مسیر رفتنش با مسیر  ها کسی که به عیادت بیمار می این

 دانند. بازگشتش متفاوت باشد و این را در تشییع جنازه نیز مستحب می
گانه  توان نمازجمعه و نمازهاي پنج ها، ضعیف است و نمی این قیاس: ست گفتنی

ها درست  ها را بر نماز عید قیاس کرد؛ زیرا قیاس، در عبادت و رفتن به سایر عبادت
ي این اعمال در زمانِ پیامبر وجود داشته است؛ هم نماز جمعه و هم  نیست و همه
در رفت  اما ثابت نیست که پیامبر ؛گانه و عیادت بیمار و تشییع جنازه نمازهاي پنج

و  اي انتخاب کرده باشد. ها، مسیرهاي جداگانه و برگشت خویش به سوي این عبادت
وجود داشته و ایشان، روشِ خاصی  که هرچه در دوران پیامبر ست ایناصل بر 

 یا در سنتش نیامده باشد، سنت، ترك آن است. براي آن بیان نکرده
گشت  ي باالیی وارد می حج، هنگام ورود به مکه از گردنه در و اما حج؛ پیامبر

کرد. و نیز هنگام رفتن به عرفه از  ي پایینی ترك می و هنگام خروج، مکه را از گردنه
هاي متفاوتی در  گشت. علما دیدگاه رفت و از مسیري دیگر باز می یک مسیر می

خاطر انتخاب مسیرِ  یا بهعبادي بوده است  باره دارند که آیا این عملِ پیامبر این
اند: سنت است که ورود  ي نخست باور داشته و گفته تر؟ برخی از علما به گزینه آسان

چنین  ها هم ي پایینی؛ این از گردنه ،وج از آني باالیی باشد و خر مکه از گردنه به
 دانند. تفاوت مسیر رفت و برگشت به عرفه را سنت می

تر بوده  خاطرِ انتخاب مسیرِ آسان ند: این کار، بها اي دیگر از علما گفته و عده 
 تر را انتخاب کند. است و انسان باید مسیرِ آسان

در هر حال اگر این امکان براي شما وجود داشت که از باالي مکه وارد این شهر 
ي پایینش ترك کنید، چه بهتر؛ اگر این مسأله، عبادي باشد، از  شوید و آن را از گردنه

اید. گرچه  اید و اگر عبادي نباشد، ضرر نکرده عبادت برخوردار شدهفضیلت این 
 .ست یها یک امروزه این امکان وجود ندارد؛ زیرا مسیرِ راه

*** 



ي کارهاي  مقدم قرار دادن راست در همه باب: استحبابِ -99
 محترم 

مانند وضو، غسل، تیمم، پوشیدن لباس و کفش و جوراب و شلوار، و ورود به 
مسواك زدن، سرمه کشیدن، ناخن گرفتن، کوتاه کردن سبیل، گرفتن موي زیرِ  مسجد،

بغل، تراشیدنِ سر، سالمِ پایان نماز، خوردن و آشامیدن، دست دادن با یکدیگر، دست 
کشیدن بر حجراالسود، بیرون آمدن از دستشویی، دادن و گرفتنِ اشیا و دیگر کارهاي 

چنین نیستند، مانند پاك  ر کارهایی که اینچنینی؛ و مستحب بودن تقدیمِ چپ د این
کردن بینی، انداختنِ آب دهان، ورود به دستشویی، خروج از مسجد، درآوردن 

 ها و امثال آن. جوراب و کفش و لباس، استنجا و دفعِ پلیدي
 

 فرماید: اهللا متعال می

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
ٓ  َ�َيُقوُل  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ ْ رَ قۡ ٱ ُؤمُ َها    ]١٩: احلاقة[  ﴾١٩ بَِيهۡ كَِ�ٰ  ُءوا

ي اعمالم  گوید: نامه ي اعمالش را به دست راست خویش دریافت کند، می پس هر کس نامه
 را بگیرید و بخوانید.

 فرماید: و می

ۡص ﴿
َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ فَأ ٓ  َمَنةِ َميۡ ل ۡص  َما

َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ أ ۡص  ٨ َمَنةِ َميۡ ل

َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ َوأ ٓ  َمةِ  َٔ َمۡ� ل ۡص  َما

َ
 ُب َ�ٰ أ

ۡ ٱ    ]٩  ،٨: الواقعة[  ﴾٩ َمةِ  َٔ ۡ� مَ ل
کنند؛  هایشان را به دست راست دریافت می بختی که) نامه اصحاب یمین (اهل سعادت و نیک

ي خود را  که کارنامه -بخت افراد نگون  -و اصحاب شمال بختان چه وضعیتی دارند؟  و نیک
 ها چه وضعی دارند؟ بخت گیرند؛ ونگون به دست چپ تحویل می

 شرح
ي کارهاي محترم و  استحبابِ مقدم قرار دادن راست در همه«گوید:  می /فمؤل

وي، سپس چندین کار به ». چنین نیستند مستحب بودن تقدیمِ چپ در کارهایی که این
 عنوان نمونه ذکر کرده است؛ از جمله: وضو؛ غسل، تیمم، و پوشیدنِ لباس.

ا دست راستش را کند؛ یعنی ابتد انسان براي وضو از سمت راست شروع می
شوید و سپس دست چپش را؛ و نیز پاي راست را پیش از پاي چپ. این در رابطه  می
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ي صورت  ها قابل تمییز است؛ اما درباره که چپ و راست آن ست اي هبا اندامِ دوگان
گوییم ابتدا سمت راست صورت را بشویید و سپس سمت چپش  ، نمیست یکه یک

شود.  باره شسته می ي صورت به یک آمده است، همه گونه که در سنت را؛ بلکه همان
فرض مثال کسی فقط تواناییِ شست صورتش را با یک دست داشته باشد،  البته اگر به

در این حالت ابتدا سمت راست صورتش را از باال به پایین بشوید و سپس سمت 
راست  گونه است؛ یعنی چنین نیست که ابتدا گوش ها نیز همین چپش را. مسحِ گوش

که  شوند؛ مگر این بلکه هر دو با هم مسح می را مسح کنیم و سپس گوشِ چپ را.
زمانِ هر دو گوش را نداشته باشد که در این حالت ابتدا گوشِ  انسان توانایی مسحِ هم

 کند و سپس گوشِ چپ را. راست را مسح می
گیرد و  خواهد غُسل کند، ابتدا مانند وضوي نماز وضو می چنین کسی که می هم

هاي  گاه سایر قسمت و شسته شود؛ آن سریزد تا خی سپس سه بار روي سرَش آب می
کند و سپس سمت چپ را  شوید و از سمت راست بدنش آغاز می بدنش را می
َن «دادند، فرمود:  به زنانی که دخترش را غسل می دهد. زیرا پیامبر شستشو می

ْ
ابَْدأ

غسل دادن او را از سمت راست بدنش و از «یعنی:  )1(.»ِمنْها بِمياِمنَها َوَمواِضِع الوُُضوءِ 
 ».اعضاي وضو شروع کنید

، ابتدا هید غسل کنید، پس از شستن سرخوا روید و می لذا وقتی زیرِ دوش می
 سمت راست بدن را بشویید و سپس سمت چپ را. این، سنت است.

ي  ن براي تیمم همهگونه که در سنت آمده است، انسا و نیز در تیمم؛ اما همان
نماید و رعایت  کند و سپس دو دست خود را مسح می صورتش را با دو دستش مسح می

دو سمت راست در آن، نمایان نیست؛ زیرا تیمم فقط در دو عضو است؛ در صورت و 
شود و سپس دو دست را مسح  باره انجام می دست (دو پنجه). لذا مسح صورت به یک

 راست را و با دست راست، دست چپ را. کنند؛ با دست چپ، دست می
چنین براي پوشیدن لباس، کفش و جوراب، باید از سمت راست، آغاز کرد؛  هم

خواهید لباس بپوشید، ابتدا دست راست خود را وارد آستین کنید و  یعنی وقتی می
سپس دست چپ را. هنگام پوشیدن کفش، ابتدا پاي راست را در کفش نمایید و 

 .&عطیه نقل از ام به 939)؛ و مسلم، ش: 1256، 1255، 1254، 167بخاري، ش: ( )1(
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ثابت  گونه که از پیامبر ي جوراب. زیرا همان طور درباره و همین سپس پاي چپ را
 شده، سنت است.

و هنگامِ  هنگام ورود به مسجد نیز ابتدا پاي راست خود را داخل مسجد بگذارید
هاي سمت  هاي سمت راست شروع کنید و سپس دندان مسواك زدن ابتدا از دندان

کشید، ابتدا چشم راست را سرمه  میچپ را مسواك زنید. وقتی چشمانتان را سرمه 
 گاه چشم چپ را. شید و آنکب

هاي دست  شکل عمل کنید؛ یعنی ابتدا ناخن ها نیز به همین براي گرفتن ناخن
سپس انگشت میانِ انگشت کوچک و میانی و راست را بگیرید؛ ابتدا انگشت کوچک، 

دست چپ را  هاي آن گاه انگشت میانی و انگشت اشاره و شست را. و سپس ناخن
هاي دست چپ را از انگشت شست شروع کنید و با انگشت کوچک  بگیرید و ناخن

هاي پا نیز به همین ترتیب عمل کنید؛ یعنی ابتدا پاي  ي ناخن تمام نمایید. درباره
 راست به همان ترتیبی که ذکر شد و سپس پاي چپ به ترتیب مذکور.

 گاه سمت چپ را. وتاه کنید و آنراستش را ک تبراي کوتاه کردن سبیل، ابتدا سم
چنین براي زدودن موهاي زیر بغل و تراشیدنِ سر؛ زدودن موهاي زیر بغل،  هم

سنت است که ترتیب راست و چپ در آن رعایت شود. تراشیدن موي سر را نیز از 
 سمت راست آغاز کنید و سپس سمت چپ سر را بتراشید.

دهید و  ا به سمت راست سالم میطور در سالمِ پایان نماز؛ یعنی ابتد و همین
 سپس به سمت چپ.

خوردن و آشامیدن نیز باید با دست راست باشد و خوردن و آشامیدن با دست 
ت چپ نهی نموده و از خوردن و آشامیدن با دس چپ، جایز نیست؛ زیرا پیامبر

، فَ «فرموده است:  َحُدُ�ْم �ِِشَماهِلِ َوال �رَْشَب �ِِشَماهِلِ
َ
ُ�ْل أ

ْ
ُ�ُل �ِِشَماهِلِ ال يَأ

ْ
يَْطاَن يَأ إِنَّ الشَّ

یک از شما با دست چپش نخورد و نیاشامد؛ زیرا  هیچ«یعنی:  )1(.»َو�رَْشَب �ِِشَماهِلِ 
ها  لذا اگر دو نفر دیدید که یکی از آن». آشامد خورد و می شیطان با دست چپش می

بدانید که اولی،  آشامید، خورد و می کرد و دیگري با دست چپش می این را رعایت می
آشامد.  خورد و می کند و دومی، مطابق روش شیطان، می عمل می به رهنمود پیامبر

 عمرو. به نقل از ابن 2020مسلم، ش:  )1(
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گردانی کند و به روش شیطان عمل  روي که از رهنمود پیامبر ست یآیا کسی راض
کس راضی نیست. اما شیطان خوردن و آشامیدن با دست چپ را در نگاه  نماید؟ هیچ

پندارند! لذا بر  ي پیشرفت می رو برخی از مردم، این را نشانه آراید؛ از این مردم می
 انسان واجب است که در خوردن و آشامیدن، این نکته را رعایت کند و از دست

 که ضرورتی در کار باشد. راستش استفاده نماید؛ مگر این
چنین بر ما واجب است که به فرزندان خردسالِ خود آموزش دهیم که با  هم

رعایت این نکته در مصافحه نیز واجب است؛ ود بخورند و بیاشامند. دست راست خ
کنیم؛ زیرا  با او مصافحه نمیدست چپش را براي دست دادن دراز کرد،  کسیلذا اگر 

که دست راستش فلج باشد و نتواند آن را  بر خالف سنت عمل کرده است. مگر این
 حرکت دهد.
ست؛ یعنی با دست راست خود بر نیز با دست راست ا» حجراالسود«استالم 

کشیم. و اگر کسی نتوانست حجراالسود را استالم کند،  روي حجراالسود دست می
» رکن یمانی«نماید؛ البته با دست راست خود. دست کشیدن بر  به سوي آن اشاره می
 باشد. نیز با دست راست می

خود استالم شود که برخی از مردم، حجراالسود را با دست چپ  گاه مشاهده می
نمایند. اگر  سوي آن اشاره می می کنند یا با دست چپ خویش یا با هر دو دست به

امکان استالم رکن یمانی وجود داشت، چه خوب؛ و گرنه، از دور به سوي آن اشاره 
ثابت نشده است. گویا برخی  نکنید. زیرا اشاره کردن به سوي رکن یمانی از پیامبر

رو اگر کسی را دیدید که رکن یمانی یا حجراالسود را  د؛ از ایندانن از مردم این را نمی
داشت بیت اهللا  کند، به او تذکر دهید که این کار، گرامی با دست چپش استالم می

 نیست؛ به او بگویید: با دست راست خود بر حجراالسود و رکن یمانی دست بکشد.
گذارید؛ زیرا بیرونِ هنگام خروج از دستشویی ابتدا پاي راست خود را بیرون ب

 دستشویی بهتر از داخل آن است.
خواهید چیزي  در گرفتن و دادن اشیا نیز این نکته را رعایت کنید؛ یعنی اگر می

خواهید چیزي بگیرید، با  به دوست خود بدهید، با دست راست بدهید یا وقتی می
را رعایت ؛ اما برخی از مردم این ست یدست راست بگیرید. این، جزو آداب اسالم

 پندارند! کنند؛ تازه این را پیشرفت می نمی
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چپ را بر راست در دنیا نیز  -بخت افراد نگون -اهللا! اصحابِ شمال  سبحان
دهند. [شمال، یعنی چپ]. زیرا کافران، اصحابِ شمال یا همان افراد  ترجیح می

فت ي خود را به دست چپ خویش دریا روزي هستند که در آخرت، کارنامه تیره
ي  بختی که نامه کنند. اما مؤمنان، اصحاب یمین هستند؛ یعنی اهل سعادت و نیک می

لذا کافران در دنیا و آخرت،  نمایند. اعمالشان را به دست راست خود دریافت می
 دهند. اصحابِ شمال هستند. زیرا در دنیا نیز چپ را بر راست ترجیح می

ي تکریم دارد و محترم  جنبه ي کارهایی که لذا در کارهاي یادشده و همه
باشد، سمت راست را رعایت کنید؛ زیرا راست، بهتر و برتر است. سپس  می

شود یا آغازش از سمت  رهایی را ذکر کرده که با دست چپ انجام میاک /مؤلف
چپ است؛ مانند پاك کردن بینی و انداختنِ آب دهان. یعنی بینی خود را با دست 

 اندازیم. را به سمت چپ می کنیم و آب دهان چپ پاك می
گذاریم. البته  چنین هنگام ورود به دستشویی، ابتداي پاي چپ را داخل می هم

تر گذشت، هنگام خروج از دستشویی، ابتدا پاي راست را بیرون  طور که پیش همان
 گذاریم. می

دهیم. و نیز هنگام  هنگام خروج از مسجد، ابتدا پاي چپ را بیرون قرار می
 آوریم. کفش؛ یعنی ابتدا پاي چپ را درمییا جوراب یا  لوارشدرآوردن 

از استنجا با دست راست، نهی  شود. پیامبر استنجا نیز با دست چپ انجام می
فرموده است؛ زیرا دست راست، محل اکرام است و از آن براي خوردن و آشامیدن 

 گردد. استفاده می
ی رایج شده است، معموالً هاي مچ : از زمانی که استفاده از ساعتست گفتنی

دهند تا دست راستشان آزاد باشد؛ زیرا از دست  مردم آن را در دست چپ قرار می
شود و معموالً انسان به حرکت دادن دست  راست، بیش از دست چپ استفاده می

اند که ساعت  تر مردم عادت کرده لذا از همان ابتدا بیشتر نیاز دارد.  راستش بیش
بنا بر تقدیمِ راست   تر باشند. برخی پ خود قرار دهند تا راحتمچی را در دست چ
کنند که قرار دادن ساعت مچی در دست راست، بهتر و افضل  بر چپ، گمان می

اش  ثابت شده که گاه انگشتري باشد؛ اما این، پندارِ درستی نیست. زیرا از پیامبر می
بسا قرار دادن  که چه نضمن ایداد و گاه در دست چپ؛  را در دست راست قرار می
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تر باشد. ساعت  انگشتري در دست چپ براي بیرون کشیدنِ آن با دست راست، آسان
کند ساعت  گیریم که فرقی نمی کنیم؛ لذا نتیجه می مچی را هم بر انگشتري، قیاس می

 مچی را در دست راست قرار دهیم یا در دست چپ.
که اهللا متعال  یک آیه، ایناهللا ذکر کرده است؛  دو آیه از کتاب /سپس مؤلف

 فرماید: می

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
ٓ  َ�َيُقوُل  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ ْ قۡ ٱ ُؤمُ َها      ]١٩: احلاقة[  ﴾١٩ بَِيهۡ كَِ�ٰ  َرُءوا

ي اعمالم  گوید: نامه ي اعمالش را به دست راست خویش دریافت کند، می پس هر کس نامه
 را بگیرید و بخوانید.

هاي اعمال خویش را  وز قیامت خواهد بود؛ یعنی زمانی که مردم نامهاین، در ر
ي  دهند و کارنامه اي را به دست راستشان می ي عده کنند. در آن روز کارنامه دریافت می

ا﴿برخی را به دست چپشان.  مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  فَأ

ُ
ي اعمالش را  ؛ کسی که نامه﴾ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ

گوید: به من نگاه کنید؛  کند، شادمان است و به مردم می افت میبه دست راستش دری
ْ قۡ ٱ﴿ي اعمالم را بخوانید:  بیایید و نامه آموز موفق پس  که یک دانش . چنان﴾بَِيهۡ كَِ�ٰ  َرُءوا

 دهد. اش، آن را به دوستان و نزدیکانش نشان می ي قبولی از دریافت کارنامه
نه تنها کند،  پ خویش دریافت میست چي اعمالش را به د اما کسی که نامه

ي اعمالم   گوید: اي کاش نامه اش را ببینند، بلکه می دوست ندارد که دیگران کارنامه
 فرماید: گونه که اهللا متعال می شد! همان به من داده نمی

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  َمنۡ  َوأ

ُ
وَت  لَمۡ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  َ�َيُقوُل  ۦ�ِِشَماِ�ِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ

ُ
  ﴾٢٥ بَِيهۡ كَِ�ٰ  أ

گوید: اي کاش  ي اعمالش را به دست چپ خویش دریافت کند، می و اما کسی که نامه
 شد. ي اعمالم به من داده نمی نامه

 فرماید: که اهللا متعال می ست اینذکر کرده،  /مؤلفي دیگري که  و آیه

ۡص ﴿
َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ فَأ ٓ  َمَنةِ َميۡ ل ۡص  َما

َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ أ ۡص  ٨ َمَنةِ َميۡ ل

َ
ۡ ٱ ُب َ�ٰ َوأ ٓ  َمةِ  َٔ َمۡ� ل ۡص  َما

َ
 ُب َ�ٰ أ

ۡ ٱ      ]٩  ،٨: الواقعة[  ﴾٩ َمةِ  َٔ َمۡ� ل
کنند؛  هایشان را به دست راست دریافت می بختی که) نامه اصحاب یمین (اهل سعادت و نیک

ي خود را  که کارنامه -بخت افراد نگون  -بختان چه وضعیتی دارند؟ و اصحاب شمال  و نیک
 ها چه وضعی دارند؟ تبخ گیرند؛ ونگون به دست چپ تحویل می



 الصالحین شرح ریاض   152

اهللا متعال بیان فرموده که مردم در قیامت، سه دسته خواهند بود: اصحاب یمین 
تاز که همان  بخت) و پیشاهنگانِ پیش (اهل سعادت)، اصحاب شمال (افراد نگون

 بندگان مقرّب پروردگارند.
اند  شود نیز سه دسته مردم، هنگام مردن یا هنگامی که روح از پیکرشان جدا می

 فرماید: که می ؛ چنانبیان فرموده است» واقعه«ي  که اهللا متعال در سوره

نُتمۡ  ٨٣ ُقومَ لۡ �ُۡ ٱ بَلََغتِ  إَِذا َ�ٓ فَلَوۡ ﴿
َ
قۡ  نُ َوَ�ۡ  ٨٤ تَنُظُرونَ  ِحيَن�ِذٖ  َوأ

َ
 ِمنُ�مۡ  هِ إَِ�ۡ  َرُب أ

ونَ ُ�بۡ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ  ٓ تَرۡ  ٨٦ َمِدينِ�َ  َ�ۡ�َ  ُكنُتمۡ  إِن َ�ٓ فَلَوۡ  ٨٥ ِ�ُ  ُكنُتمۡ  إِن ِجُعوَ�َها
ٓ  ٨٧ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ا مَّ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  إِن فَأ �ِ�َ ل آ  ٨٩ نَعِي�ٖ  وََجنَُّت  َحانٞ َوَر�ۡ  حٞ فََروۡ  ٨٨ ُمَقرَّ مَّ

َ
 َوأ

ۡص  ِمنۡ  َ�نَ  إِن
َ
ۡص  ِمنۡ  لََّك  مٞ فََسَ�ٰ  ٩٠ ِم�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ أ

َ
ٓ  ٩١ ِم�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ أ ا مَّ

َ
 َ�نَ  إِن َوأ

ۡ ٱ ِمنَ  �ِ�َ ُمكَ ل آٱ ّذِ لٞ  ٩٢ ّلِ�َ لضَّ    ﴾٩٤ َجِحي�ٍ  لَِيةُ َوتَۡص  ٩٣ َ�ِي�ٖ  ّمِنۡ  َ�ُ�ُ

    ]٩٤  ،٨٣: الواقعة[ 
گر  هنگام نظاره رسد؛ و شما در آن گاه که جانِ (شخصی) به حلقوم (گلوگاه) می پس آن

ا شما جز چه پس چنانبینید. پس  تریم؛ ولی شما نمی هستید و ما، از شما به او نزدیک
گردانید؟ ولی اگر از مقربان باشد. پس  گویید، چرا جانش را باز نمی یابید، اگر راست می نمی

اصحابِ یمین هاي پرنعمت (درانتظار اوست). و اگر از  بو و باغ آسایش و گیاهان خوش
بختان بر تو درود و سالم. ولی اگر از  شود:) از سوي نیک (به او گفته می ) باشد،سعادتمندان(

پس پذیرایی (او) با آب جوشان است. و (نیز) ورود به کنندگان و گمراهان باشد،  بتکذی
 دوزخ.

با ذکرِ این دو آیه، بدین نکته اشاره کرده که اصحابِ یمین  /مؤلف
به  /ي مؤلف (سعادتمندان) در دنیا و آخرت، فضایل پایداري دارند. در واقع، اشاره

دانید که  حاب یمین یاد شده است؛ و میاین آیات از آن جهت است که در آن از اص
هاي مذکور  ، یعنی راست. و این، تناسبِ موضوع یا عنوان این باب، با آیه»یمین«

 باشد. می
*** 
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ت: اَكَن رسوُل  اهللاوعن اع�شة ريَض  -٧٢٥
َ
ُن يف شأنِِه  اهللاعنها قال ُ�ْعِجُبُه اتلَّيمُّ

لِِه، َوَ�َنعُّ  ِه: يِف ُطُهِورِه، َوتَرجُّ
ِّ
 )1([متفقٌ علیه] لِِه.لُك

 سـمت  از کـردن  شروع کارهایش، ي همه در پیامبر گوید: می  &عایشه ترجمه:

 کفش. پوشیدن و موها کردن شانه گرفتن، وضو در پسندید:  می را راست

ى  اهللاوعنها قالت: اكنَْت يَُد رسول  -٧٢٦ ِ وَطَعاِمه، وَ�نَْت اليرُْسَ ايلُْم� لُِطُهورِه
ذًى.خِلَالئِِه 

َ
که ابوداود و جز او، با اسناد صحیح  ست ی[حدیث صحیح َوَما اَكَن مْن أ

 )2(اند.] روایت کرده
براي وضو گرفتن و غذا  اهللا گوید: دست راست رسول می &عایشه ترجمه:

 . نجا و دفع آلودگیست ا يت چپش براخوردن بود و دس
 شرح

 &عایشـه  کـه  اسـت  کـرده  ذکـر  مضـمون  بـدین  روایتـی  باب، این در /مؤلف
 در پسـندید:   می را راست سمت از کردن شروع کارهایش، ي همه در پیامبر« گوید: می

 از بگیرد، وضو خواست می وقتی یعنی  ».کفش پوشیدن و موها کردن شانه گرفتن، وضو

 را؛ چـپش  دسـت  سپس و شست می را راستش دست ابتدا کرد؛ می شروع راست سمت

 عضـو  یک گوش، دو :ست گفتنی شست. می چپش پاي از پیش را راستش پاي چنین هم

 مگـر  گـردد؛  مـی  انجـام  زمـان  هم دو هر مسحِ و دارند قرار سر در که شوند می محسوب

 گـوش  ابتـدا  ضـرورت،  حالـت  در لـذا  کند. مسح زمان هم را دو هر نتواند کسی که این

 نماید. مسح را راستش
 از نیـز  را هـا  آن کـردن  شـانه  و زدن روغـن  یعنـی  موهایش، نمودن مرتب پیامبر

 عمـره  و حـج  در فقـط  را موهـایش  مردم، سایر مانند وي نمود؛ می شروع راست سمت

 بـه  تـا  نمـود  مـی  بلنـد  گـاه  و کـرد  مـی  کوتـاه  را موهایش چندگاهی از هر و تراشید می

 بـه  حال همه در اما زد. می گوش، ي نرمه مقابلِ از را موهایش گاه و رسید می هایش شانه

 داد. می اهمیت موهایش نظافت و تبهداش

 .268؛ و صحیح مسلم، ش: 168صحیح بخاري، ش:  )1(
 .26، ش: /صحیح أبی داود، آلبانی )2(
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 و کـرد  مـی  شـروع  راسـت  سـمت  از ابتدا کفش، پوشیدنِ هنگامِ چنین هم پیامبر
 چـپش  پـاي  ابتدا کفش، درآوردن هنگامِ اما داد. می قرار کفش داخل را چپش پاي سپس

 کـرد؛  مـی  عمل گونه همین به نیز لباس پوشیدنِ در را. راستش پاي سپس و آورد درمی را

 هنگـام  امـا  را؛ چـپش  دسـت  سـپس  و نمود می آستین وارد را راستش دست ابتدا یعنی

 و راسـت  ترتیـب  نیـز  شلوار پوشیدنِ در و کرد. می شروع چپ سمت از لباس درآوردن
 فرمود. می رعایت را چپ

با دست  اهللا به بیانِ مواردي پرداخته است که رسول &در حدیث دوم، عایشه
ها از دست چپش استفاده  کارهایی که براي انجام آن داد و نیز راستش انجام می

براي وضو  اهللا دست رسولدر این حدیث یادآور شده است که  &عایشه کرد. می
استنشاق  مثلِ؛  نجا و دفع آلودگیستا  يگرفتن و غذا خوردن بود و دست چپش برا

گی بود، از دوآل یعنی در هر کاري که براي دفع(تمیز کردن بینی با آب) و مانند آن. 
گرفت. زیرا  کار می دست راستش را به هاکرد و در سایر کار دست چپش استفاده می

 تر ذکر شد، دست راست از دست چپ، برتر است. گونه که پیش همان
*** 

م َعِطيَة ريض  -٧٢٧
ُ
نَّ انلَّيِبَّ  اهللاوعن أ

َ
ُهنَّ يِف  عنها أ

َ
 َغْسِل ابْنَتِِه َزْ�َنَب ريض قاَل ل

َن بِمياِمنَها َوَمواِضِع الُوُضوءِ ِمْنها«عنها:  اهللا
ْ
 )1([متفقٌ علیه] ».ابَْدأ

به  &هنگامِ غسل دادنِ دخترش زینب گوید: پیامبر می &عطیه ام ترجمه:
غسل دادن او را از سمت «دادند، فرمود:  ها، یعنی زنانی که دخترش را غسل می آن

 ».راست بدنش و از اعضاي وضو شروع کنید

نَّ رسوَل  وعن أيب ُهر�رة -٧٢٨
َ
 بايلُْم�، «قال:  اهللاأ

ْ
يْبَدأ

ْ
ل
َ
َحُدُ�ْم ف

َ
إِذا اْ�َتَعَل أ

عُ  ُهما ُ�ْنَعُل، وآخَرُهَما ُ�ْ�َ
َ
ل وَّ

َ
ماِل، تِلَُ�ِن ايلُْم� أ  بِالشِّ

ْ
يْبَدأ

ْ
ل
َ
 )2([متفقٌ علیه] ».َو�ِذا نََزَع ف

 .939؛ و صحیح مسلم، ش: 1255صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2097؛ و صحیح مسلم، ش: 5856ح بخاري، ش: صحی )2(

                                           



 155 محترم يکارها ي رار دادن راست در همهباب: استحبابِ مقدم ق

یک از شما هنگام پوشیدن  هر«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
پاي کفش، از پايِ راست شروع کند و هنگامِ درآوردن کفش، از پاي چپ آغاز نماید؛ 

 ».آوردن، آخربیرون  راست در پوشیدنِ کفش، اول باشد و در

نَّ رسول  اهللاوعن َحْفَصَة ريض  -٧٢٩
َ
ابِِه  اهللاعنها أ اكن َ�َْعُل يَميَنُه لَطَعاِمِه َورَشَ

 )1([روایت ابوداود، ترمذي و...] وَ�َعُل �َساَرهُ لَِما ِسوى ذلَك. وثيابِهِ 
دست راستش را براي خوردن، آشامیدن  اهللا گوید: رسول می &حفصه ترجمه:

 کرد و دست چپش را در سایر کارها. و پوشیدنِ لباس استفاده می

نَّ رسول  وعن أيب هر�رة -٧٣٠
َ
ِ «قال:  اهللاأ بِْسُتم، َو�

َ
ابْدُؤوا إِذا ل

َ
تُم، ف

ْ
أ ذا تََوضَّ

يَاِمنُ�مْ 
َ
سناد صحیح روایت ا که ابوداود و ترمذي با ست ی[حدیث صحیح ».بِأ

 )2(اند.] کرده
گیرید و  هنگامی که وضو می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».پوشید، از سمت راست بدنتان شروع کنید هنگامی که لباس می

�ٍس  -٧٣١
َ
نَّ رسوَل  وعن أ

َ
ُ بِمً�  اهللاأ

َ
 َمْ�ِهل

َ
ىت

َ
رماَها، ُ�مَّ أ

َ
 اجَلْمرَة ف

َ
ىت

َ
أ
َ
ىت ِمً�؛ ف

َ
أ

ََر، ُ�مَّ قال 
َ

ِق: لِلَو�
َّ
م األ�رَسِ ُ�مَّ جَعَل يُعِطيِه انلَّاَس.» ُخذْ «حال

ُ
َشاَر إىِل َجانِبِِه األيمِن، ث

َ
 وَأ

 )3([متفقٌ علیه]
ا َرَ� اجَلْمرةَ  مَّ

َ
َقه، ُ�مَّ و� روايٍة: ل

َ
حل

َ
يْمَن ف

َ
ُه األ َق ِشقَّ

ّ
َق، نَاَول احَلال

َ
ُه وََحل

َ
َر �ُُسك

َ
، و�

نصاريَّ 
َ
بَا َطلحَة األ

َ
�رَْسَ فقال: داَع أ

َ
عَطاهُ إِيَّاه، ُ�مَّ نَاَوهُل الشقَّ األ

َ
أ
َ
َقُه » اْحلِْق «، ف

َ
حل

َ
ف

با طلحة فقال: 
َ
ْعطاهُ أ

َ
أ
َ
 ».اقِسْمُه َ�ْ�َ انلَّاس«ف

رفت و » جمره«گاه به  آمد و آن» منا«به  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
رمی عقبه را انجام داد؛ سپس به منزل (باراندازِ) خود در منا آمد و قربانی کرد و 

و به سمت راست سرَش اشاره » جا را) بگیر موهاي این«(گاه به سلمانی فرمود:  آن

 .25، ش: /صحیح أبی داود، آلبانی )1(
 .3488، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی787صحیح الجامع، ش:  )2(
 .1305صورت مختصر؛ و صحیح مسلم، ش:  ) به171، 170صحیح بخاري، ش: ( )3(
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قسیمِ موهایش در میانِ مردم گاه به سمت چپِ سرش؛ و سپس شروع به ت نمود و آن
 کرد.

اش را نحر کرد و  و در روایتی آمده است: وقتی رمی جمره را انجام داد و قربانی
سرَش را تراشید، سمت راست سرش را در اختیار سلمانی قرار داد و او، سمت 

را صدا زد و  ي انصاري ابوطلحه گاه پیامبر را تراشید؛ آن راست سرِ پیامبر
و به او  ي چپ سرش را در اختیار سلمانی گذاشت را به او داد و سپس نیمهموهایش 

موي تراشیده را به  گاه پیامبر و او نیز آن قسمت را تراشید. آن». بتراش«فرمود: 
 ».آن را در میانِ مردم، تقسیم کن«داد و فرمود:  ابوطلحه

 شرح
که  ست یکارهای ي مستحب بودن آغاز کردن از سمت را در این احادیث درباره

ي آغاز کردن از سمت چپ یا استفاده از دست  اي دارند و نیز درباره ي محترمانه پایه
حدیث  /مؤلفشوند.  قصد دفع آلودگی انجام می که به ست یچپ در کارهای

یکی از زنان انصار بود که عملکرد نیک و  &عطیه را ذکر کرده است؛ ام &عطیه ام
داد. وقتی زینب، دختر  هاي زنان را غسل می که جنازه درخشانی داشت؛ از جمله این

ها  به آن ها براي غسل دادن او جمع شدند، پیامبر از دنیا رفت و زن اهللا رسول
َن بِمياِمنَها َوَمواِضِع الوُُضوِء ِمنْها«فرمود: 

ْ
غسل دادن او را از سمت راست «. یعنی: »ابَْدأ

 ».بدنش و از اعضاي وضو شروع کنید
اندازند و  گونه است که ابتدا چیزي روي عورتش می ستنِ جنازه، اینروش ش

گاه  گیرد و شرم اي در دست می شو، پارچه آورند؛ سپس مرده هایش را بیرون می لباس
گذارد و  شوید تا تمیز شود. سپس این پارچه را کنار می مرده را از جلو و عقب می

دارد  اي خیس برمی شوید. سپس پارچه گیرد، دستانِ مرده را می گونه که وضو می همان
کند. این، به جاي مضمضه و استنشاق  ها و دهان و بینی مرده را تمیز می و دندان

(گرداندن آب در دهان و بینی) است. لذا نباید آب، وارد دهان و بینی میت شود؛ زیرا 
دهند، بیرون  رود و هنگامی که غسلش می دشود که آب در شکمش فرو باعث می

ها را اذیت کند. سپس صورت مرده و دستانش را تا آرنج بشوید و سرش  اید و آنبی
 را مسح نماید و پاهایش را بشوید؛ یعنی مرده را وضوي کامل بدهد.
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ي کف سدر، بدین صورت است  کف سدر بشوید؛ طرز تهیهسپس سرِ مرده را با 
زنند تا کف کند.  می کنند و سپس آن را هم که مقداري پودرِ سدر به آب، اضافه می

 شویند. هاي جنازه را می گاه با کف سدر، سر و دیگر قسمت آن
شویند؛ حتی پدر و پسرش  ها یا شوهرش او را می اگر مرده، زن باشد، فقط زن

ها یا شوهرش. و مرد را فقط مردها  توانند او را غسل دهند؛ فقط زن نیز نمی
ي مرد را غسل  تواند جنازه مسرش نمیشویند؛ لذا مادر، دختر و هیچ زنی، جز ه می

تواند  گونه که مرد می ي شوهرش را بشوید؛ همان تواند جنازه دهد. البته زن، می
شوید و  ي هیچ زنی را نمی ي شوهرش را غسل دهد و دیگر هیچ مردي، جنازه جنازه

 دهد. ي هیچ مردي را غسل نمی هیچ زنی نیز جنازه
 اهللا حاضر شدند؛ رسول اهللا ب دختر رسولي زین ها براي غسل دادن جنازه زن

غسل دادن او را از سمت راست بدنش و از اعضاي وضو شروع «ها فرمود:  به آن
عمل کردند؛ یعنی دست راست را پیش از دست  اهللا ها به دستورِ رسول و آن». کنید

 ي تنه طور کلی نیم چپ شستشو دادند و پاي راست را قبل از پاي چپ شستند و به
ي چپش غسل دادند. سرَش را در سه مرحله شستند؛ سمت  تنه راستش را پیش از نیم

ازار  راست سر، سمت چپ و وسط سر؛ و او را بر پشت گذاشتند. سپس پیامبر
 ها داد تا آن را براي تبرك به دورِ دخترش بپیچند. (لُنگ) خود را به آن
غسل دادن او را از سمت «مود: ها فر به آن جاست که پیامبر ، اینشاهد موضوع

 ».راست بدنش شروع کنید
احادیثی به همین مضمون ذکر کرده است؛ مانند حدیث  /مؤلفسپس 

ي پوشیدنِ لباس، پوشیدنِ کفش و وضو  درباره &و حدیث حفصه ابوهریره
 گرفتن.

در  دهد پیامبر را آورده است که نشان می گاه حدیث انس بن مالک و آن
که شب  در حج وداع، پس از این هایش را به چه ترتیبی تراشید. پیامبرحج وداع، مو

قدر دعا کرد  جا آورد، براي دعا نشست و آن گذراند و نماز صبح را به» هفمزدل«را در 
ي عقبه رسید.  که صبح، روشن شد؛ و پیش از طلوع خورشید حرکت کرد تا به جمره

رمی جمره را انجام داد و  ود. پیامبردر آن هنگام خورشید، باال آمده و گرم شده ب
تا سرِ مبارکش را  روزِ عید بود. سپس به منزل خود در منا رفت و سلمانی را صدا زد
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و به سمت راست سرَش » جا را) بگیر موهاي این«(گاه به سلمانی فرمود:  و آنبتراشد. 
را به او داد و را صدا زد و موهایش  ي انصاري ابوطلحه گاه پیامبر آن ؛اشاره نمود
و او ». بتراش«ي چپ سرش را در اختیار سلمانی گذاشت و به او فرمود:  سپس نیمه

داد و فرمود:  موي تراشیده را به ابوطلحه گاه پیامبر نیز آن قسمت را تراشید. آن
اي  برخی از مردم، به یک تارِ مو دست یافتند و عده ».آن را در میانِ مردم، تقسیم کن«

مو و به برخی هم چند تارِ مو رسید؛ این، براي تبرك به موي مبارك  به دو تارِ
 بود. پیامبر

گر  بخشید، نشان ي راست سرش را به ابوطلحه موهاي نیمه اهللا که رسول این
طور ویژه از فضیلت و امتیاز خاصی برخوردار  که گاه، برخی از مردم، به ست این
، کسانی چون کند. هرچند در میان صحابه می شوند که اهللا متعال به آنان عنایت می

وجود داشتند که از  ابوبکر، عمر، عثمان و علی و بسیاري دیگر از یاران پیامبر
برتر بودند؛ اما این، فضلِ اهللا متعال است که به هرکس بخواهد، عطا  ابوطلحه

اند که جستند؛ ناگفته نم تبرك می به مو، لباس و عرقِ پیامبر نماید. صحابه می
بوده است و تبرك جستن به عرق، مو،  هاي منحصر به فرد پیامبر جزو ویژگی این،

 آب دهان و لباس کسی دیگر جایز نیست.
اي سیمین داشت که چند تار مو از  جعبه یا صندوقچه &سلمه مادر مؤمنان، ام

ه هاي خود، دو یا س داشت و مردم براي بهبود بیماري را در آن نگه می خدا رسول
زدند تا به این آب، تبرك بجویند؛ اما  گذاشتند و هم می تار از این موها را در آب می

یک از  چنین هیچ هم )1(بوده است. باید دانست که این امر، مخصوص پیامبر
به ابوبکر و عمر و سایر سرآمدان دینی تبرك  خدا مسلمانان، پس از رسول

 بوده است. اهللا ي رسول امر، ویژه که این بر این ست یاند و خود، دلیل نجسته

ست  مانده باشد و این، از حکمت االهی اهللا ست: کسی سراغ ندارد که چیزي از آثار رسول گفتنی )1(
که در این موضوع،  /از عالمه آلبانی» التوسل، انواعه واحکامه«ي شرك، مرتفع گردد. ر.ك:  تا زمینه

 نظیر است. بی
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به سلمانی اشاره کرد که  جاست که پیامبر این شاهد موضوع از حدیث انس
شروع کند؛ لذا هنگام تراشیدنِ موي سر، از  تراشیدن موهاي مبارك را از سمت راست

 سمت راست، آغاز نمایید.
*** 



 : آداب غذا خوردنکتاب -2

در پایانِ » الحمدهللا«در ابتداي غذا و » اهللا بسم«باب: گفتنِ  -100
 آن

َمة ريض  -٧٣٢
َ
  اهللاَسمِّ : «اهللاعنهما قال: قال يل رسوُل  اهللاعن ُ�َمَر بِن أيب سل

ْ
وُ�

ا يَلِيَك   ِممَّ
ْ

 )1([متفقٌ علیه] ».�ِيِمينك، وُ�
اهللا  اي پسر! بسم«به من فرمود:  اهللا گوید: رسول عمر بن ابوسلمه، می ترجمه:

 ».و با دست راست، و از جلوي خود بخور بگو

ْت: قاَل رسوُل  اهللاوعن اَع�شة ريض  -٧٣٣
َ
َحُدُ�ْم : «اهللاعنها قال

َ
إذا أ�ل أ

ر اْسَم 
ُ
لَيْذك

َ
َر اْسَم  اهللاف

ُ
ْن يَْذك

َ
لَيُقْل: �  اهللاتعاىل، فإْن �يَِسَ أ

َ
هِلِ، ف وَّ

َ
 يف أ

َ
ُ  اهللاَ�َعاىل

َ
هل وَّ

َ
أ

وداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته [روایت اب ».َوآِخرَهُ 
 )2(است.]

هر یک از شما هنگام غذا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
اهللا در ابتداي غذا را فراموش کرد، بگوید:  گفتن بسماگر اهللا بگوید؛ و  خوردن، بسم

ُ َوآِخَرهُ  اهللا�  هلَ وَّ
َ
کنم و با ناِم او به پایان  با نامِ اهللا، آغاز میاین غذا را «[یعنی:  ».أ

 ».]برم می
 شرح

ها و  ي خوراکی همه شاملو غذا، ». : آداب غذا خوردنکتاب«گوید:  می /مؤلف
توان گفت: آب خورد و آب نوشید؛ هر دو، صحیح  یعنی میشود؛  ها می نوشیدنی

 فرماید: می اهللاست. زیرا 

ا﴿ ِ  َطالُوُت  فََصَل  فَلَمَّ َ ٱ إِنَّ  قَاَل  ُنودِ �ُۡ ٱب  هُ ِمنۡ  َ�َِب  َ�َمن بَِنَهرٖ  َتلِيُ�مُمبۡ  �َّ
ٓ  ۥَفإِنَّهُ  هُ َعمۡ َ�طۡ  لَّمۡ  َوَمن ِمّ�ِ  َس فَلَيۡ  ِ  َف�ُغرۡ  َ�ََف �ۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ  ِمّ�ِ      ]٢٤٩: البقرة[ ﴾ۦۚ �َِيِده

 . (مترجم)]304ي  ؛ [ر.ك: حدیث شماره2022؛ و صحیح مسلم، ش: 5376صحیح بخاري، ش:  )1(
 .3202، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی1965لیل، ش: ؛ إرواء الغ380صحیح الجامع، ش:  )2(
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اي ما را با رودخانههنگامی که طالوت با سپاهانش (از شهر) جدا شد، به آنان گفت: اهللا ش
کند؛ هر کس، از آبِ آن بنوشد، از یاران من نیست و کسی که آب نخورد یا فقط آزمایش می

 ي کف دستش آب بردارد، از یاران من است.به اندازه

اهللا در ابتداي غذا و الحمدهللا در پایانِ  باب: گفتنِ بسم«گوید:  می /مؤلفسپس 
، را ذکر کرده است؛ عمر بن ابوسلمه مهگاه حدیث عمر بن ابوسل و آن». آن

بزرگ  ي پیامبر سلمه بود. وي، در خانه ، یعنی پسرِ همسرشان، امي پیامبر زاده پیش
 اي بود که با پیامبر پسربچه غذا آوردند و عمر بن ابوسلمه براي پیامبر شد.

و از هر سوي ظرف، لقمه زد  خورد و دستانش در ظرف غذا دور می غذا می
چه را الزم بود،  کرد و آن از هر فرصتی براي تعلیم استفاده می اهللا داشت. رسول رمیب

اهللا بگو و  اي پسر! بسم«فرمود:  داد؛ لذا به عمر بن ابوسلمه ها نیز آموزش می به بچه
سان سه ادب غذا خوردن را به این  و بدین ».با دست راست، و از جلوي خود بخور

 پسربچه آموزش داد:
طورِ  اهللا الرحمن الرحیم را به اهللا؛ و ایرادي ندارد که انسان، بسم گفتنِ بسم یکم:

اهللا الرحمن  (بسم» بسمله«کامل بگوید؛ زیرا اهللا متعال در قرآن کریم، خودش را در 
اهللا با دو صفت الرحمن و  لذا گفتن بسم الرحیم) با این دو صفت، ستوده است.

اهللا در هنگام  البته گفتن بسم .ست یتنهایی کاف اهللا به الرحیم، ایرادي ندارد و گفتن بسم
شود و شیطان،  کار می اهللا نگوید، گنه باشد و اگر کسی بسم غذا خوردن، واجب می

کس دوست ندارد دشمنش با او  گردد. روشن است که هیچ اش می کاسه غذا یا هم هم
گردد، بیزار است. از  که شیطان در غذا خوردن با او شریک ا شود؛ یعنی از اینذغ هم
اهللا بگویید تا شیطان با شما  رو توجه داشته باشید که هنگام غذا خوردن، بسم این
 کاسه نشود. هم

یاد آوردید،  که به اهللا در ابتداي غذا را فراموش کردید، همین و اگر گفتنِ بسم 
ُ َوآِخَرهُ  اهللا� «بگویید: 

َ
هل وَّ

َ
المؤمنین  داود و ترمذي از امگونه که در روایت ابو ؛ همان»أ

 آمده است. &عایشه
غذا خوردن با دست راست. این هم واجب است و هرکس با دست چپش غذا دوم: 

، نافرمانی نافرمانی کرده است و نافرمانی از پیامبر باشد و از پیامبر کار می بخورد، گنه
 طاعت کرده است.ا اطاعت کند، در حقیقت از اهللا از خداست و هرکس از پیامبر
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کاسه  یعنی اگر هنگام غذا خوردن، با کسی هم». از جلويِ خود غذا بخور« سوم:
بودید، از جلوي خود غذا بخورید، نه از پیشِ آن شخص. این، بر خالف ادب است؛ 

اي از کدو، بادمجان و گوشت  که غذاي متنوعی باشد؛ مثالً آمیزه اند: مگر این علما گفته
براي برداشتن کدو، بادمجان یا گوشت مورد اشکالی ندارد که رت باشد؛ در این صو

 سوي ظرف دراز کنید. زیرا انس بن مالک سو و آن را به ایني خود، دستتان  عالقه
هاي کدو، دستش را  براي برداشتن تکه خوردم و پیامبر غذا می گوید: با پیامبر می

 برد. این سو و آن سوي ظرف می
غذا توانید از هر سوي ظرف  خورید، می تنهایی غذا می به چنین هنگامی که هم

کاسه و شریک ندارید و در نتیجه باعث اذیت و آزارِ  هم بخورید و ایرادي ندارد؛ زیرا
شوید. البته از قسمت باالي غذا، یعنی از وسط ظرف نخورید؛ زیرا برکت،  کسی نمی

 ف، غذا میل کنید.شود؛ بلکه از اطراف ظر بر بالترین قسمت غذا نازل می
شود که باید آداب خوردن و آشامیدن و آداب  از این حدیث چنین برداشت می

این، افزون بر آموزشِ نماز و اهمیت دادن  را به فرزندان خود آموزش دهیم؛ وخواب 
الِة «فرموده است:  که پیامبر باشد؛ چنان به مسایل تربیتی آنان می ْ�َناءُ�ْم بِالصَّ

َ
ُمُروا أ

ُ�وهْم علَيَْها لَعرْش لسبع  فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز «یعنی:  )1(.»ِسنِ�، وارْضِ
 ».خاطر کوتاهی در نماز، تنبیشهان نمایید امر کنید و چون ده ساله شدند، به

*** 

َر «يقوُل:  اهللاقال: َسِمعُت رسوَل  وعن جابِرٍ  -٧٣٤
َ
َذك

َ
إِذا َدَخَل الرَُّجل بْيَتُه، ف

ُ�ْم وال عَشاَء، تعَ  اهللا
َ
صَحابِِه: ال مبيَت ل

َ
ْيطاُن أل اىل ِعْند ُدُخوهلِ وِعْنَد َطعاِمِه، قال الشَّ

ر 
ُ
م يَذك

َ
ل
َ
ِر  اهللاو�ذا َدَخَل، ف

ُ
م يَْذك

َ
َمبِيَت، و�ِذا ل

ْ
ُتُم ال

ْ
ْدَر�

َ
ْيَطاُن: أ َ�َعاىل ِعْند دُخوهِلِ، قال الشَّ

ُتُم ا اهللا
ْ
ْدر�

َ
بيَت َوالَعشاءَ تَعاىل ِعْند َطعاِمِه قال: أ

ْ
 )2([روایت مسلم] ».مل

وقتی شخصی وارد «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می جابر ترجمه:
کند،  شود و هنگامِ ورود و نیز هنگام غذا خوردن، اهللا متعال را یاد می اش می خانه

 ./، آلبانی5868است؛ ر.ك: صحیح الجامع، ش:  حسن )1(
 .2018صحیح مسلم، ش:  )2(
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ه که گا جا، جاي خواب و غذاي شب ندارید. و آن گوید: این شیطان به یاران خود می
گوید: امشب  برَد، شیطان می شود و نامِ اهللا متعال را نمی اش می شخصی وارد خانه

هنگام غذا خوردن، اهللا متعال را یاد نکند،  ،جاي خواب پیدا کردید و چون بنده
 ».گوید: هم جاي خواب پیدا کردید و هم غذاي شب شیطان می

 شرح
ا خوردن ذکر کرده، حدیث ي آداب غذ ي احادیثی که درباره در ادامه /مؤلف

اش  وقتی شخصی وارد خانه«فرمود:  گوید: پیامبر را آورده است که می جابر
کند، شیطان به  شود و هنگامِ ورود و نیز هنگام غذا خوردن، اهللا متعال را یاد می می

 ».جا، جاي خواب و غذاي شب ندارید گوید: این یاران خود می
ْنَا، و� «که بگوییم:  ست اینبه خانه،  ذکرِ اهللا متعال در هنگام ورود

َ
� اِهللا َوجل

نَا؛  اهللاِهللا َخرَْجنَا، وىلَعَ 
ْ َمْخَرِج ا�ََّر�ِّنا تََو�َّ

ْ
َمْولَِج وََخْ�َ ال

ْ
لَُك َخْ�َ ال

َ
ْسأ

َ
 )1(.» إِ�ِّ أ

 باشد. می» اهللا بسم«و ذکر اهللا در هنگام غذا خوردن، گفتن 
ورودش به خانه و هنگام غذا خوردن، اهللا را یاد کند، شیطان  وقتی انسان، هنگام

زیرا این خانه و ». جا، جاي خواب و غذاي شب ندارید این«گوید:  به یاران خود می
حمایت شده است؛ به عبارت دیگر اهللا متعال آن را در برابر  این غذا، با ذکر اهللا

 ها در پناه خویش قرار می دهد. شیطان
برَد، شیطان  شود و نامِ اهللا متعال را نمی اش می ه شخصی وارد خانهگاه ک و آن«

گوید: امشب جاي خواب پیدا کردید و چون بنده، هنگام غذا خوردن، اهللا متعال را  می
یعنی  ».گوید: هم جاي خواب پیدا کردید و هم غذاي شب یاد نکند، شیطان می

)؛ و الکبیر 2/447؛ طبرانی در مسند الشامیین (5096روایت ابوداود، ش:  اسنادش، ضعیف است؛ )1(
رش از ضمضم از شریح از ابومالک به صورت ) از طریق محمد بن اسماعیل بن عیاش از پد3/296(

از پدرش حدیث نشنید؛ «) آمده است: 7/189گونه که در الجرح و التعدیل ( مرفوع؛ ابوحاتم گوید: همان
حاتم در المراسیل از پدرش نقل  ابن ابی».. اما او را وادار کردند که از او حدیث بگوید و او نیز گفت

یعنی روایتش از وي، مرسل است. و در ضمضم ». کند ري ارسال میشریح، از ابومالک اشع«کرده است: 
 نیز ضعف وجود دارد.
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یرا بنده، خانه و غذایش را در شود. ز غذا می خانه و هم شیطان با چنین شخصی، هم
 قرار نداده است. حصارِ ذکر اهللا

اش، اهللا را  یابیم شایسته است که انسان هنگام ورود به خانه جاست که درمی این
ْنَا، و� اِهللا َخرَْجنَا، «: ست اینباره روایت شده،  ذکر کند؛ ذکري که در این

َ
� اِهللا َوجل

نَا؛ َر�ِّنا تَوَ  اهللاوىلَعَ 
ْ َمْخَرِج ا�َّ�َّ

ْ
َمْولَِج وََخْ�َ ال

ْ
لَُك َخْ�َ ال

َ
ْسأ

َ
گاه مسواك بزند؛  . آن» ِإ�ِّ أ

داد، مسواك  شد، نخستین کاري که انجام می که وارد خانه می پس از این زیرا پیامبر
باشد  اهللا می و ذکر غذا خوردن، گفتنِ بسم کرد. اش سالم می زد و سپس به خانواده می

کند. لذا اگر  شده، محافظت می سان انسان خانه و غذایش را از شیطان رانده و بدین
اي هنگام ورود به خانه اهللا را ذکر کند، اما هنگام غذا خوردن نامِ اهللا را نبرَد،   بنده

شود و اگر هنگام شام خوردن، ذکر اهللا بگویدو  شیطان با او در غذا خوردن شریک می
در شود؛ اما  ذکر نگوید، شیطان در غذا خوردن شریکش نمی هنگام ورود به خانه

هم هنگام ورود به خانه ذکر بگوید و  ،و اگر انسان .یابد میجاي خواب  ي وي  خانه
کند و نه غذاي  هم هنگام غذا خوردن، شیطان در آن خانه، نه جاي خواب پیدا می

 شب.
*** 

نَا َوَعن ُحَذْ�َفةَ  -٧٣٥ يِديَنا  اهللامع رسوِل  قال: كنَّا إِذا حرَضْ
َ
م نََضْع أ

َ
، ل

ً
َطَعاما

 رسوُل 
َ
�ََّها  اهللاحىتَّ َ�ْبدأ

َ
، فجاَءت جارِ�ٌَة ك�

ً
ًة َطعاما نَا َمَعُه َمرَّ َ�َيَضع يََدهُ. َو�ِنَّا َحرَضْ

َخَذ رسوُل 
َ
أ
َ
عاِم، ف َذَهبْت تلََضَع يَدَها يف الطَّ

َ
ْعرا اهللاتُْدَ�ُع، ف

َ
َما �ِيِدَها، ُ�مَّ َجاَء أ َّ�

َ
يِبٌّ ك�

َخَذ �ِيِدهِ، َ�َقاَل رسوُل 
َ
أ
َ
َر اسُم : «اهللايُْدَ�ُع، ف

َ
ْن ال يُْذك

َ
عاَم أ ْيطاَن �َْسَتِحلُّ الطَّ  اهللاإِنَّ الشَّ

ْعَرايِبِّ 
َ
َجاَء بِهذا األ

َ
َخذُت �ِيِدَها، ف

َ
أ
َ
َ�َعاىل عليه؛ و�ِنَُّه جاَء بِهذهِ اجلارِ�ِة لِيْسَتِحلَّ بِها، ف

ِي نَفيس �َِيِدهِ إِنَّ يَدهُ يِف يَدي َمَع يَديِْهما لِيَستِحلَّ 
َّ

َخْذُت �ِيِدهِ، واذل
َ
أ
َ
َر اسم »بِِه، ف

َ
؛ ُ�مَّ َذك

ل. اهللا
َ
�

َ
 )1([روایت مسلم] تعاىل وأ
شدیم،  بر سرِ غذایی حاضر می اهللا گوید: وقتی با رسول می حذیفه ترجمه:

بردیم. باري با او بر سرِ  غذا نمیکرد، دست به سوي  شروع نمی تا زمانی که پیامبر

 .2017صحیح مسلم، ش:  )1(
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رفت تا دستش را در آمد؛ با سرعت  اي دختربچه. در این میان، غذایی حاضر شدیم
گاه صحرانشینی  دستش را گرفت. آن اهللا اما رسول -.بخوردو غذا  -غذا قرار دهد 

هم دست او را  پیامبر -راندند. گویا او را به جلو می - آمد. آمد؛ او نیز تُند می
یابد که نام اهللا متعال  بر خوردنِ غذایی دست میهمانا شیطان، «گرفت و سپس فرمود: 

ي او بر آن  وسیله ، این دختربچه را بر سرِ این غذا آورد تا بهشیطانبر آن برده نشود؛ 
دست یابد. لذا من دست دختربچه را گرفتم. سپس این صحرانشین را آورد تا 

رو من، دست صحرانشین را گرفتم؛ سوگند به  برسد؛ از ایني او به این غذا  وسیله به
ذاتی که جانم در دست اوست، دست شیطان با دست این دو نفر در دست من است 

گفت و شروع به خوردن   اهللا گاه بسم آن». (و توانایی شریک شدن در غذا را ندارد)
 کرد.

 شرح
ذکر کرده است که در بابِ آداب غذا خوردن، حدیثی بدین مضمون  /مؤلف

شدیم، تا  بر سِر غذایی حاضر می اهللا وقتی با رسول«گوید:  می حذیفه بن یمان
یعنی منتظر ». بردیم کرد، دست به سوي غذا نمی شروع نمی زمانی که پیامبر

کردیم. این، از  گاه ما نیز شروع به خوردن می شروع کند و آن ماندیم تا پیامبر می
 بود. نسبت به پیامبر کمال احترامِ اصحاب

که  اي با سرعت آمد؛ همین خوردند، دختربچه غذا می یک بار که با پیامبر
دستش را  دستش را دراز کند و غذا بخورد، پیامبر» اهللا بسم«خواست بدونِ گفتنِ  می

دادند.  آمد. گویا او را به جلو هل می گاه صحرانشینی آمد؛ او نیز تُند می گرفت. آن
دست او را هم گرفت و سپس بیان فرمود که شیطان، این دو را آورد تا  پیامبر

آن دو، یعنی دختربچه و  اهللا نگفتند. ها بر این غذا دست یابد؛ چون بسم ي آن وسیله به
اهللا بگویند. اما شیطان، آن دو  دانستند که باید بسم صحرانشین، معذور بودند؛ زیرا نمی

 گفتند، در غذا شریک شود. سپس پیامبر اهللا نمی ه بسمها ک ي آن وسیله را آورد تا به
 .است ایشاندست شیطان با دست این دو نفر در دست  سوگند یاد کرد که

 شود: نکاتی که از این حدیث برداشت می
قدر در برابرش  گذاشتند و چه می اهللا به رسول میزانِ احترامی که اصحاب •

 کردند! مؤدبانه رفتار می
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دستی  هست، نباید در شروعِ غذا خوردن بر او پیش هري سرِ سفرت وقتی بزرگ •
 تر شروع نماید. کنند تا بزرگ کرد؛ زیرا این، بر خالف ادب است. لذا صبر می

 که در قرآن کریم آمده است: کند. چنان شیطان انسان را به کارهاي ناپسند وادار می •

يۡ ٱ﴿   رَ َفقۡ لۡ ٱ يَِعُدُ�مُ  نُ َ�ٰ لشَّ
ۡ
ِ  ُمرُُ�مَوَ�أ ٓ َفحۡ لۡ ٱب      ]٢٦٨: البقرة[  ﴾ءِ� َشا

ترساند و شما را به کارهاي زشت و ناپسند دستور دستی می شیطان، شما را از فقر و تنگ
 دهد.می

 و می فرماید:

َهاَ�ٰٓ ۞﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  تَتَّبُِعوا يۡ ٱ تِ ُخُطَ� ٰ  يَتَّبِعۡ  َوَمن ِن� َ�ٰ لشَّ  تِ ُخُطَ�

يۡ ٱ   ۥنَّهُ فَإِ  نِ َ�ٰ لشَّ
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ َفحۡ لۡ ٱب ۡ ٱوَ  ءِ َشا    ]  ٢١:  النور[  ﴾ُمنَكرِ� ل

کند، بداند  هاي شیطان پیروي  هاي شیطان پیروي نکنید. و هر کس از گام اي مؤمنان! از گام
 دهد. که شیطان به کارهاي بسیار زشت و ناپسند فرمان می

و کسی زیرِ بار یابیم که شیطان در پیِ حکم کردن بر انسان است؛  لذا درمی
 رود که اهللا متعال او را حفظ کند. دستورهایش نمی

اي شروع به خوردن  تر عده شود که پیش اي حاضر می وقتی انسان بر سر سفره •
اند. اما آیا  اهللا گفته ها پیش از من بسم اهللا بگوید. نگوید که این اند، باید بسم کرده

اهللا  شروع به خوردن کنند، آیا یک بسمبنشینند و با هم  هزمان سرِ سفر وقتی همه هم
اهللا بگوید، کافی نیست؛ زیرا دیگران  آرامی بسم ؟ پاسخ: اگر یک نفر، بهست یکاف

اهللا بگوید و همه را  اند. اگر با صداي بلند و آشکار بسم اهللا گفتن او را نشنیده بسم
شده: بهتر . و نیز گفته ست یاند: از طرف همه کاف نیت کند، برخی از علما گفته

 باشد. تر می اهللا بگوید. و همین، بهتر و کامل است هر کسی، خود بسم
 دستش را گرفت. دهد که شیطان، دست دارد؛ زیرا پیامبر این حدیث نشان می •
؛ زیرا اهللا متعال پیامبرش را از این ست ينبوهاي  این حدیث، یکی از نشانه •

بچه و صحرانشین را به سمت رو وقتی شیطان، دختر ماجرا باخبر ساخت. از این
غذا آورد، پیامبر، دستانشان را گرفت؛ یعنی با گرفتن دست دختربچه و 

ها  صحرانشین، دست شیطان را هم گرفت و اجازه نداد در غذا خوردن با آن
 شریک شود.
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اهللا  خواست با شما غذا بخورد و نشنیدید که بسم وقتی کسی آمد و می •
دستشان را گرفت و  اهللا بگوید؛ زیرا پیامبر بسمبگوید، دستش را بگیرید تا 

اهللا بگویید. بلکه فقط با گرفتنِ دستانشان به آنان یادآوري  زبان نگفت که بسم به
اهللا را در  اهللا بگویند و این ماجرا همواره به یادشان باشد و گفتنِ بسم کرد تا بسم

 آینده فراموش نکنند.
، اهمیت فراوانی دارد؛ بلکه واجب است ا خوردناهللا در هنگام غذ گفتن بسم •

نافرمانی کرده و راضی شده که  اهللا نگوید، از اهللا و اگر کسی بسم
اهللا  رو گفتن بسم کاسه شود. از این ترین دشمن، یعنی شیطان با او هم سرسخت

اهللا را در ابتداي غذا فراموش کردید، در اثناي غذا  واجب است. و اگر گفتن بسم
ُ َوآِخَرهُ  اهللا� «یادتان آمد، بگویید: خوردن که به 

َ
هل وَّ

َ
 .»أ

*** 

حايبِّ  -٧٣٦ ميََّة بِن ْ�يِشٍّ الصَّ
ُ
ُل،  اهللاقال: اكن رُسوُل  وعن أ

ُ
�

ْ
، ورَُجٌل يأ

ً
جالسا

ْم �ُسمِّ 
َ
ل
َ
عها إىِل �ِيِه، قال: �سم  اهللاف

َ
ا َرف مَّ

َ
ل
َ
ْقمٌة، ف

ُ
ْم يْبَق ِمْن َطَعاِمِه ل

َ
  اهللاَحىتَّ ل

َ
ُ َوآِخرَهُ، أ

َ
هل وَّ

َضِحَك انلَّيِبُّ 
َ
ر اسَم «، ُ�مَّ قال: ف

َ
ا َذك لمَّ

َ
ُل َمَعُه، ف

ُ
�

ْ
ْيَطاُن يَأ اسْتَقاَء َما يف  اهللاَما َزاَل الشَّ

 )1([روایت ابوداود و نسائی] ».بَطنِهِ 
 نشسته بود اهللا روایت شده است: رسول از اُمیه بن مخشی صحابی ترجمه:

اهللا نگفته و فقط یک لقمه از غذایش باقی مانده بود.  خورد؛ او بسم و مردي غذا می
ُ َوآِخَرهُ  اهللا� «وقتی آن را به سوي دهانش باال برد، گفت: 

َ
هل وَّ

َ
خندید و  . پیامبر»أ

که او نامِ اهللا را برد، شیطان هرچه  شیطان با او مشغول خوردن بود؛ اما همین«فرمود: 
 ».ردرا خورده بود، باال آو

 

 .806، ش: /ضعیف أبی داود، آلبانی ضعیف است؛ )1(
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ْت: اكَن رسوُل  اهللاوعن اع�شَة ريَض  -٧٣٧
َ
 يف ِستٍَّة ِمْن  اهللاعنها قال

ً
ُل َطَعاما

ُ
�

ْ
يَأ

؛ فقال رسوُل اّ�  ْقَمَتْ�ِ
ُ
ُه بِل

َ
ل

َ
�

َ
أ
َ
ْعرايٌب، ف

َ
َجاَء أ

َ
صَحابِِه، ف

َ
َفاُ�مْ : «أ

َ
ك

َ
ما إِنَُّه لْو َس�َّ ل

َ
 ».أ

 )1(باشد.] سن صحیح می[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: ح
خورد که  با شش نفر از یارانش غذا می اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:

اهللا  اگر او بسم«فرمود:  اهللا صحرانشینی آمد و آن غذا را به دو لقمه خورد. رسول
 ».ي شما کافی بود براي همه -این غذا -گفت،  می

َماَمةَ وَ  -٧٣٨
ُ
يِب أ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
اَل:  أ

َ
ثِ�ًا «اَكَن إَِذا َرَ�َع َمائَِدتَُه، ق

َ
ِ مَحًدا ك َْمُد ِ�َّ احلْ

ٍع َوال ُمْسَتْغً� َ�ْنُه َر�ََّنا يِفٍّ َوال ُمَودَّ
ْ
 )2([روایت بخاري] ».َطيًِّبا ُمَباَرً� �ِيِه َ�ْ�َ َمك

کرد،  اش را جمع می هنگامی که سفره گوید: پیامبر می ابوامامه ترجمه:
ِ مَحًدا َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يِه َ�ْ�َ َمْكيِفٍّ َوال ُموَدٍَّع َوال ُمْستَْغً� َ�نُْه «فرمود:  یم َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

اهللا، پروردگارِ ماست خالص و پاك از آنِ بسیار،  ستایشِحمد و  ي دعا: ترجمه. [»َر�َّنَا
 ].نیاز نیست بی اوو انسان از  ناپذیر است و پایان )3(جبران ندارد هایش که نعمت

�ٍس  -٧٣٩
َ
اَل: قال رُسوُل  وعن ُمَعاِذ بن أ

َ
ِ اهللاق  فقال: احَلْمُد �َّ

ً
َل َطَعاما

َ
�

َ
: َمْن أ

َم ِمْن َذنْبِهِ  ُ َما َ�َقدَّ ّوٍة، ُغِفَر هلَ
ُ
نِيِه ِمْن غْ�ِ َحْوٍل ِم�ِّ َوال ق

ْ
ْطَعَم� هذا، َوَرَزق

َ
 ».اذلي أ

 )4(باشد.] ترمذي؛ ترمذي گفته است: حدیثی حسن می [روایت ابوداود و
هرکس پس از خوردن «فرمود:  اهللا گوید: رسول می معاذ بن انس ترجمه:
ْطَعَم� هذا، َوَرَزقِْنيِه ِمْن غْ�ِ َحْوٍل ِم�ِّ َوال قُّوٍة"غذا بگوید: 

َ
ِ اذلي أ گناهانِ  "احلَْمُد �َّ

ي اهللا  ي حمد و ستایش، ویژه همه دعا: ي ترجمه». [شود اش آمرزیده می گذشته
باشد؛ ذاتی که بدون توان و نیروي خودم این غذا را به من عطا کرد و آن را روزيِ  می

 من قرار داد.]

 .1514، ش: /صحیح الترمذي، آلبانی )1(
 .5458صحیح بخاري، ش:  )2(
جاي آوریم.  هایش را به یم حقّ شکر و سپاسِ نعمتتوان یعنی هرچه او را سپاس بگوییم، باز هم نمی )3(

 دهد. [مترجم] ست و او، به ما روزي می کس جز او ما را بسنده نیست و تنها اهللا، براي ما کافی یا هیچ
 .1514، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی1989؛ إرواء الغلیل، ش: 6068صحیح الجامع، ش:  )4(
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 شرح
گر چند نکته  ي آداب غذا خوردن ذکر کرده، نشان درباره /احادیثی که مؤلف

 است:
غذا   نگوید، شیطان با او هماهللا که اگر انسان، هنگام غذا خوردن بسم از جمله این

نشسته بود و  اهللا آمده است: رسول که در حدیث امیه بن مخشی گردد؛ چنان می
اهللا نگفته و فقط یک لقمه از غذایش باقی مانده بود. وقتی  خورد؛ او بسم مردي غذا می

ُ َوآِخَرهُ  اهللا� «آن را به سوي دهانش باال برد، گفت: 
َ

هل وَّ
َ
خندید و فرمود:  ر. پیامب»أ

که او نامِ اهللا را برد، شیطان هرچه را  شیطان با او مشغول خوردن بود؛ اما همین«
اهللا بگوییم، شیطان  این، لطف خداست که اگر ابتداي غذا بسم». خورده بود، باال آورد

وَّ  اهللا� «چنین اگر در پایان غذا  تواند در غذا خوردن با ما شریک شود؛ هم نمی
َ
ُ أ

َ
هل

سان از غذا خوردن با  آورد و بدین بگوییم، شیطان هرچه خورده باشد، باال می »َوآِخَرهُ 
 گردد. ما محروم می

خورد؛ زیرا از غذاي آن مرد  آید که شیطان نیز غذا می از این حدیث چنین برمی
اهللا نگفته بود، خورد. پس شیطان در خوراك و نوشیدنیِ کسی که هنگام  که بسم
 شود. گوید، شریک می اهللا نمی و آشامیدن، بسمخوردن 

گوید:  می &چنین حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که عایشه هم /مؤلف
خورد که صحرانشینی آمد و آن غذا را به  با شش نفر از یارانش غذا می اهللا رسول

ي  هبراي هم -این غذا -گفت،  اهللا می اگر او بسم«فرمود:  اهللا دو لقمه خورد. رسول
ي غذا را دو لقمه کرد و  مانده اهللا نگفت و باقی اما آن شخص بسم ».شما کافی بود

 خورد!
اهللا نگوید، برکت از غذایش برداشته  دهد که اگر انسان بسم این حدیث، نشان می

سان غذایی که  گردد و بدین شود؛ زیرا شیطان در چنین غذایی با انسان شریک می می
 کند؛ زیرا برکت از آن برداشته شده است. ند، او را سیر نمیدا انسان آن را کافی می

که انسان باید پس از غذا خوردن، الحمدهللا  ست اینگر  سایر احادیث نشان
ْطَعَم� هذا، َوَرَزقِْنيِه ِمْن غْ�ِ َحْوٍل ِم�ِّ «بگوید؛ یعنی این دعا را بگوید: 

َ
ِ اذلي أ احلَْمُد �َّ
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کرد،  که اگر اهللا متعال این غذا را براي شما فراهم نمی تس این. معنایش »َوال قُّوةٍ 
 فرماید: می گونه که اهللا توانستید به آن دست یابید؛ همان نمی

فَرََء�ۡ ﴿
َ
ا تُمأ نتُمۡ  ٦٣ ُرثُونَ َ�ۡ  مَّ

َ
مۡ  ۥٓ رَُعونَهُ تَزۡ  َءأ

َ
ٰ ٱ نُ َ�ۡ  أ ٓ  لَوۡ  ٦٤ رُِعونَ ل�َّ  هُ َ�ٰ َ�ََعلۡ  ءُ �ََشا

ُهونَ َ�فَ  تُمۡ َ�َظلۡ  امٗ ُحَ�ٰ     ]  ٦٧  ،٦٣: الواقعة[ ﴾٦٧ ُروُمونَ َ�ۡ  نُ َ�ۡ  بَۡل  ٦٦ َرُمونَ لَُمغۡ  إِنَّا ٦٥ كَّ
رویانیم؟ اگر  رویانید یا ما می اید؟ آیا شما، آن را می کارید، توجه کرده چه می آیا به آن

گردانیم. و بدین ترتیب شما  را گیاهی خُرد و خشکیده می  طور قطع آن بخواهیم، به
 ایم. بهره ایم؛ بلکه ما محروم و بی راستی ما زیان کرده گویید:) به شوید. (و می زده می شگفت

روید و به  گاه آن بذر می کارد و آن اي که انسان، بذري را در زمین می از لحظه
گاه  پزد و آن کند و می رسد تا زمانی که انسان، آن را درو، تمیز و آرد می ثمر می

گردد و  اهللا متعال است که این روزي براي انسان فراهم میخورد، لطف و کمک  می
 یافت. خواست، انسان به این روزي دست نمی اگر اهللا نمی
رسد، صدها  اند: پیش از هر روزي یا غذایی که به انسان می رو علما گفته از این

ی، پیش از رسیدنِ این روزي، در خدمت انسان هستند؛ ولی متأسفانه ما، هنعمت ال
ي مسلمان، روزيِ حالل  ترِ اوقات غافلیم! امید است که اهللا متعال به ما و همه شبی

یقین  هایش را عنایت کند؛ به گزاري و شکرِ نعمت عطا بفرماید و به ما توفیق سپاس
 او، بر هر کاري تواناست.

به گفتنِ این دعا تشویق  آمده است که پیامبر در حدیث انس بن مالک
َْمدُ «نمود: 

ْ
ٍع َوال ُمْستَْغً� َ�نُْه َر�َّنَا احل ِ مَحًدا َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يِه َ�ْ�َ َمْكيِفٍّ َوال ُموَدَّ َّ�ِ« .

کس جز او ما را بسنده نیست؛ تنها او  نیاز نیستیم و هیچ یعنی ما از پروردگارمان بی
 دهد. و اوست که به ما روزي می ست یبراي ما کاف

*** 



ایراد گرفتن از غذا درست نیست؛ بلکه تعریف از غذا  باب: -101
 مستحب است

ُه، و�ِْن  اهللاما اَعَب رُسوُل «قال:  عن أيب ُهر�رة -٧٤٠
َ
ل

َ
�

َ
، إِن اْشَتَهاه أ طُّ

َ
� 

ً
َطَعاما

هُ 
َ
رَِهُه تََر�

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ك

رفت؛ گاه از هیچ غذایی ایراد نگ هیچ اهللا رسول«گوید:  می ابوهریره ترجمه:
کرد و  خورد و اگر دوست نداشت، آن را ترك می اش بود، می اگر مورد عالقه

 ».خورد نمی

نَّ انلَّيِبَّ  وعن جابرٍ  -٧٤١
َ
َداَع بِِه،  أ

َ
، ف  َخلٌّ

َّ
ُدَم فقالوا: ما ِعْنَدنَا إِال

ُ
ُه األ

َ
ْهل

َ
َل أ

َ
َسأ

ُل و�قول: 
ُ
�

ْ
َجعَل يَأ

َ
ُدمُ «ف

ُ
ُدُم اخَللُّ نِْعَم األ

ُ
 )2([روایت مسلم] ».اخَللُّ  نِْعَم األ

خورشی خواست؛ گفتند:  اش نان از خانواده گوید: پیامبر می جابر ترجمه:
چیزي جز سرکه نداریم. لذا به خواست او سرکه را آوردند و شروع به خوردن کرد و 

 !»ست یخورشِ خوب ؛ سرکه نانست یخورشِ خوب سرکه، نان«فرمود:  می
 شرح

د گرفتن از غذا درست نیست؛ بلکه تعریف از غذا ایرا«گوید:  می /مؤلف
 ».مستحب است

شود؛ شایسته است که وقتی غذایی  ها می ها و نوشیدنی غذا شامل انواع خوراکی
گزار باشد  ، قدر نعمت پروردگار را بداند و اهللا را بر آن سپاسدآوردن براي انسان می

راد بگیرد؛ اگر میل دارد، بخورد که از آن ای که این نعمت را نصیبش کرده است؛ نه این
باشد که  می و اگر دوست ندارد، نخورد و از آن بد نگوید. دلیلش، حدیث ابوهریره

اش  گاه از هیچ غذایی ایراد نگرفت؛ اگر مورد عالقه هیچ اهللا رسول«فرموده است: 
 ».خورد کرد و نمی خورد و اگر دوست نداشت، آن را ترك می بود، می

 .2064مسلم، ش:  ؛ و صحیح5409صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2052صحیح مسلم، ش:  )2(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   172

ی بیاورند، نگوید: چه خرماي ال: اگر براي کسی، خرماي نامرغوببه عنوان مث
ست! اگر دوست دارد، از آن بخورد؛ و گرنه، از آن بدگویی نکند؛ زیرا این،  بدي

نعمت خداست که به او ارزانی فرموده است. پس شایسته نیست که از آن ایراد 
پسندد، نباید از آن  یکنند که آن را نم چنین وقتی برایش غذایی درست می هم بگیرد.

ایراد بگیرد؛ اگر از کیفیت آن غذا خوشَش آمد، از آن بخورد؛ اگر دوست نداشت، 
 نخورد.

گوید:  می آمده است؛ جابر ي تعریف از غذا، حدیث جابر و اما درباره
خورشی خواست؛ گفتند: چیزي جز سرکه نداریم. لذا به  اش نان از خانواده پیامبر

خورشِ  سرکه، نان«فرمود:  را آوردند و شروع به خوردن کرد و میخواست او سرکه 
آمده است که » خَل«ي  در این روایت، واژه!» ست یخورشِ خوب ؛ سرکه نانست یخوب

چنین به آبی که حاوي خرما باشد و شیرین شود، خَل  باشد؛ هم به معناي سرکه می
کرد. غذایی بسیار ساده؛ اما  یبرد و میل م نان را در این آب فرو می گویند. پیامبر

گویند که  خورش می از آن جهت به آن نان!» ست یخورشِ خوب چه نان«فرمود:  می
که اهللا  چنانگویند.  هاي مایع نیز غذا می ها یا خوراکی مایع است؛ یعنی به نوشیدنی

 فرماید: متعال می

ا﴿ ِ  َطالُوُت  فََصَل  فَلَمَّ َ ٱ إِنَّ  قَاَل  ُنودِ �ُۡ ٱب  هُ ِمنۡ  َ�َِب  َ�َمن بَِنَهرٖ  َتلِيُ�مبۡ مُ  �َّ
ٓ  ۥَفإِنَّهُ  هُ َعمۡ َ�طۡ  لَّمۡ  َوَمن ِمّ�ِ  َس فَلَيۡ  ِ  َف�ُغرۡ  َ�ََف �ۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ  ِمّ�ِ      ]٢٤٩: البقرة[ ﴾ۦۚ �َِيِده

اي هنگامی که طالوت با سپاهانش (از شهر) جدا شد، به آنان گفت: اهللا شما را با رودخانه
ند؛ هر کس، از آبِ آن بنوشد، از یاران من نیست و کسی که آب نخورد یا فقط کآزمایش می

 ي کف دستش آب بردارد، از یاران من است.به اندازه

 گویند. شود، غذا می لذا به چیزي که طعم یا مزه دارد و خورده می
کرد؛  آمد، از آن تعریف می بود که وقتی از غذایی خوشَش می این، روش پیامبر

 است. که بگویید: چه نانِ خوبی! این، سنت پیامبر اینمثل 
*** 



داري که از او پذیرایی کنند و حاضر به افطار  باب: روزه -102
 ؟کند، چه نباشد

إِْن اكن : «اهللاقال: قال رسوُل  عن أيب ُهر�رة -٧٤٢
َ
ُيِجْب، ف

ْ
ل
َ
َحُدُ�ْم، ف

َ
إِذا ُديِعَ أ

، َو�ْن اكَن ُمْفَطر ُيصلِّ
ْ
ل
َ
 ف

ً
َيْطَعمْ صائما

ْ
ل
َ
 )1([روایت مسلم] ».اً ف

هرگاه یکی از شما دعوت شد، «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
و اگر روزه نداشت، غذا  دعا نماید -براي میزبان -باید اجابت کند؛ اگر روزه داشت، 

 ».بخورد
 شرح

ار نباشد، داري که از او پذیرایی کنند و حاضر به افط روزه«گوید:  می /مؤلف
گوید:  می را ذکر کرده است؛ ابوهریره سپس حدیث ابوهریره »چه کند؟

هرگاه یکی از شما دعوت شد، باید اجابت کند؛ اگر روزه داشت، «فرمود:  اهللا رسول
 ».دعا نماید و اگر روزه نداشت، غذا بخورد

ُيصلِّ «ي  در این حدیث، واژه
ْ
جا  : اینست گفتنیآمده است؛ یعنی نماز بخواند.  »فَل

، یعنی دعا. »صالة«که در زبان عربی مشهور است که  ، دعاست. چنان»صالة«منظور از 
که دلیلی  باشد که عبادتی مشهور است؛ مگر این همان نماز می »صالة«اما در شریعت، 

 ، دعاست.»صالة«وجود داشته باشد که منظور از 
در مهمانی کافی نیست؛ وقتی کسی را براي خوردن غذا دعوت کنند، تنها حضور 

بلکه باید از غذاي مهمانی بخورد. زیرا میزبان، خود را به زحمت انداخته و بیش از 
که  فرض این اش غذا درست کرده است تا این غذا خورده شود. تازه به نیاز خانواده

غذایش نمانَد، باز هم مشکل دیگري وجود دارد؛ فرض کنیم شخصی، ده نفر را 
بیند؛ حال اگر مهمانانش بیایند و چیزي  ها غذا تدارك می براي آنکند و  دعوت می

 نخورند، آیا میزبان ناراحت نخواهد شد که چرا غذایم را نخوردند؟
گوییم: اگر کسی، شما را به غذایی دعوت کند، سنت است که دعوتش را  می

ن که غذاي عروسی باشد و داماد، شما را دعوت نماید؛ در ای بپذیرید؛ مگر این

 .1431صحیح مسلم، ش:  )1(
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ْعوَة «فرموده است:  صورت، پذیرش دعوت، واجب است. زیرا پیامبر ِب ادلَّ َمْن لَْم ُ�ِ
  اهللاَ�َقْد َعىَص 

َ
را قبول نکند، از اهللا و  -ولیمه -هرکس، دعوت «یعنی:  ؛»ورَُسوهل

ها، تصمیم با خود شماست. مثل  ي سایر دعوتی درباره ».پیامبرش نافرمانی کرده است
گردد و شما را با سایر دوستانش براي صرف غذا دعوت  سفر بازمیکه کسی از  این
کند. تصمیم با شماست؛ دوست دارید، اجابت کنید و دوست نداشتید، اجابت  می

برخی از علما  نکنید؛ اما بهتر است دعوتش را بپذیرید. این، دیدگاه جمهورِ علماست.
اشد و چه هر دعوتیِ دیگري، اند: پذیرش دعوت دیگران، چه براي غذاي ولیمه ب گفته

 که سببی شرعی وجود داشته باشد. واجب است؛ مگر این
یابید، اگر روزه ندارید، بخورید و اگر روزه  لذا وقتی در ضیافتی حضور می

دارید، براي میزبان دعا کنید و به او خبر دهید که روزه دارید تا دلخور نشود. و 
ي خود را بشکنید، او را خرسند  یا روزه چه احساس کردید که اگر افطار کنید چنان
 ي فرض باشد. که روزه اید، پس این کار را انجام دهید؛ مگر این کرده

 لذا صورت مسأله، سه حالت دارد:
کنند و شما هم روزه ندارید؛ پس از غذایی که  شما را دعوت می نخست:

 اند، بخورید. پذیرایی از شما تدارك دیده
ي فرض. در این  هم روزه نند، اما شما روزه دارید؛ آنک شما را دعوت می دوم:

 ي خود را نشکنید. حالت نخورید و روزه
ي نفل دارید؛ در این حالت اختیار با  کنند و شما روزه شما را دعوت می سوم:

ي خود را نگه دارید؛ البته اگر نخوردید، به  شماست که بخورید و افطار کنید یا روزه
که بخورید یا  ه دارم. خود نگاه کنید که کدام بهتر است؛ اینمیزبان بگویید که روز

 ي خود را نگه دارید. روزه
دعوت نمایند، اجابت دعوت بر او واجب نیست؛ زیرا با کارت، وقتی کسی را 

ي تشریفاتی دارد و براي میزبان مهم نیست که در جشن و  ها جنبه معموالً این کارت
ا اگر دوست صمیمی یا خویشاند نزدیکتان بود و مهمانی او حاضر شوید یا خیر. ام

 دانستید که حضور شما براي او مهم است، پس دعوتش را بپذیرید. می
*** 



شود، چه  همراه میاو باب: مهمانی که شخِص دیگري نیز با  -103
 کند؟

ُ  قال: َداع رُجٌل انلَّيِبَّ  ابَلْدرِيِّ  مسعودٍ َعن أيب  -٧٤٣ َخاِمس لِطَعاٍم َصنَعُه هلَ
َغ ابلاب، قال انلَّ 

َ
ا بَل لمَّ

َ
َْسٍة، َ�َتبِعُهْم رَُجٌل، ف ُ،  إِنَّ هذا تَبَِعنا، فإِْن شئَت : «يِبُّ مخَ

َ
ذَن هل

ْ
ْن تَأ

َ
أ

ُ  .»و�ِْن ِشئَت رََجعَ 
َ

 )1(]متفقٌ علیه[ .اهللا يا رسوَل قال: بل آَذُن هل
دیگر که در  رِرا با چهار نف گوید: مردي، پیامبر می ابومسعود بدري ترجمه:

به غذایی دعوت کرد که برایش ایشان تدارك دیده بود.  شدند، مجموع پنج نفر می
 ي میزبان) رسیدند، پیامبر انهن دعوت با آنان رفت. وقتی دربِ (خشخصی بدو

خواهی، به او اجازه بده؛ و گرنه، باز  اگر میاین مرد با ما آمده است؛ «فرمود: 
 خدا! به او اجازه دادم. اي رسولخانه گفت:  صاحب». گردد می

 شرح
مهمانی «در بخش آداب غذا خوردن، بابی بدین عنوان گشوده است:  /مؤلف

سپس حدیثی بدین مضمون ذکر » شود، چه کند؟ که شخصِ دیگري نیز با همراه می
را با چهار نفرِ دیگر که در  مردي، پیامبرگوید:  می کرده که ابومسعود بدري

شدند، به غذایی دعوت کرد که برایش ایشان تدارك دیده بود.  یمجموع پنج نفر م
 ي میزبان) رسیدند، پیامبر شخصی بدون دعوت با آنان رفت. وقتی دربِ (خانه

این مرد با ما آمده است؛ اگر «که فرمود:  براي نفرِ ششم نیز اجازه خواست؛ چنان
خدا!  خانه گفت: اي رسول صاحب». گردد خواهی، به او اجازه بده؛ و گرنه، باز می می

 به او اجازه دادم.
 شود: و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می

کند، تعدادشان را  اي را دعوت می براي انسان جایز است که وقتی عده یکم:
ي بخل  تعیین نماید؛ این، هیچ ایرادي ندارد. اما برخی از مردم، این کار را نشانه

ی بخیل است! در صورتی که ممکن است میزبان، پندارند و می گویند: فالن می
 تر  ویژه در مناطقی که بیش تري پذیرایی کند. به ي بیش دست باشد و نتواند از عده تنگ
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 اي دارند. ي پهن و گشوده اما الحمدهللا که ثروتمندان، سفره ساکنانش فقیر هستند.
شدگان یا مهمانان،  تواند با دعوت آید که انسان می از این حدیث چنین برمی دوم:

ي میزبان برود تا در کنارِ آنان، از او نیز پذیرایی شود؛ و این،  ه شود و به خانهاهمر
مردي را که  زیرا پیامبر ؛شود جایز است؛ یعنی جایز است که انسان، مهمانِ طفیلی

 با آنان همراه شد، برنگرداند و به او اجازه داد که با آنان همراه شود. زیرا در حدیث
 آنان همراه شد تا از این طریق شکمش را سیر کند.با آمده است که وي  ابوهریره

کنیم که وقتی مهمانی ناخوانده با ما همراه  از این حدیث چنین برداشت می سوم:
ویژه اگر گمانمان این باشد که میزبان، با  گیریم؛ به شد، براي او از میزان اجازه می

خواهد موضوعی را با ما در میان بگذارد که  یهدف خاصی ما را دعوت کرده و م
دوست ندارد کسی از آن اطالع یابد. در چنین شرایطی حتماً باید از میزبان، براي 

 اي که با ما همراه شده است، اجازه بگیریم. مهمان ناخوانده
اي که با  که اگر میزبان، به مهمانِ ناخوانده ست اینگر  این حدیث، نشان چهارم:

ي ورود ندهد، ایرادي ندارد. زیرا اگر ایرادي  ان همراه شده است، اجازهشدگ دعوت
اي که با ایشان همراه شده بود، اجازه  براي مهمانِ ناخوانده در این کار بود، پیامبر

که تصمیم با میزبان یا  ست اینگر  و همین اجازه خواستن، نشان خواست. نمی
: بازگرد و گوید دهد یا به او می زه میباشد. اگر بخواهد به او اجا خانه می صاحب

 اهللا متعال فرموده است: دهد. ي ورود نمی اجازه

ْ رۡ ٱ َلُ�مُ  �ِيَل  �ن﴿ ْۖ رۡ ٱفَ  ِجُعوا زۡ  ُهوَ  ِجُعوا
َ
    ]٢٨:  النور[  ﴾لَُ�مۚۡ  َ�ٰ أ

ي ورود ندادند)، پس بازگردید که این براي شما  و اگر به شما گفتند: بازگردید (و اجازه
 تر است. پاکیزه

ي ورود نداد یا گفت: من، اآلن مشغولم،  لذا اگر از کسی اجازه خواستید و اجازه
شنوند، ناراحت  که چنین پاسخی می ناراحت و دلخور نشوید؛ زیرا برخی از مردم همین

هاي خاص خود را  ؛ زیرا مردم، کارها و مشغولیتست یشوند. این، توقعِ نادرست می
مراتب  اي دیگر داشته باشند که به یت دیگري در رابطه با عدهدارند و شاید کارو مشغول

خواستید و درخواست شما را قبول نکرد و مالقات تر باشد. لذا اگر از کسی وقت  مهم
 که ناراحت شوید، برگردید. این، رهنمود شریعت است. گفت: اینک مشغولم، بدون این



ذا خوردن غذا خوردن از جلوي خود و آموزش آداب غباب:  -104
 خورد به کسی که بد غذا می

 يف حْجِر رسول  -٧٤٤
ً
ْنُت ُغالما

ُ
مَة قال: ك

َ
وَ�نَْت يَِدي  اهللاعن ُ�َمَر بِن أيب سل

ْحَفِة، فقال يل رسوُل  ا  اهللايا ُغالُم سمِّ : «اهللاتَِطيُش يف الصَّ  �ِيِمينَِك، وُ� ممَّ
ْ

تعاىل، َوُ�
 )1([متفقٌ علیه] ».يليَك 

بودم و دستم  اي در دامان پیامبر گوید: پسربچه می بن ابوسلمه عمرترجمه: 
به من  اهللا داشتم). رسول زد (و از هر سوي ظرف، لقمه برمی در ظرف غذا دور می

 ».اهللا بگو و با دست راست، و از جلوي خود بخور اي پسر! بسم«فرمود: 

وع -٧٤٥
ْ
�

َ
ل ِعْندَ  وعْن سلمَة بِن األ

َ
�

َ
نَّ رَُجالً أ

َ
 «�ِِشماهِلِ فقال:  اهللارسوِل  أ

ْ
لُك

ْسَتِطيع. قال: ». �َِيِمينَِك 
َ
عها إىِل �ِيه.»ال اْسَتَطْعَت «قال: الَ أ

َ
 الكرْب. قال: فما َرف

َّ
 ؛ َما َمَنَعُه إِال

 )2([روایت مسلم]
با دست چپ خود،  اهللا گوید: شخصی، نزد رسول می سلمه بن اکوع ترجمه:

آن مرد گفت: ». با دست راست خود بخور«فرمود: به او  غذا خورد؛ پیامبر
چیزي جز کبر، آن مرد را از اطاعت ». گاه نتوانی هیچ«فرمود:  توانم. پیامبر نمی

 توانست دست راستش را به سوي دهانش بلند کند. بازنداشت؛ از آن پس نمی
 شرح

غذا «در بخش آداب غذا خوردن، بابی بدین عنوان گشوده است:  /مؤلف
 ».خورد از جلوي خود و آموزش آداب غذا به کسی که بد غذا می خوردن

تر این نکته را بیان کردیم که خوردن و آشامیدن، با دست راست واجب  پیش
و هرکس با دست چپش  استچپ حرام  لذا خوردن و آشامیدن با دست ؛باشد می

 304تر ذکر شد؛ نگا: ش:  . این حدیث پیش2022؛ و صحیح مسلم، ش: 5376صحیح بخاري، ش:  )1(
 .732و 
 ذکر شد.] 618و  163ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2021صحیح مسلم، ش:  )2(
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رده و مانند شیطان و باشد و از اهللا و پیامبرش نافرمانی ک کار می گنهبخورد و بیاشامد، 
 دوستان وي که همان کفار هستند، عمل نموده است.

که معذور  بر هر مسلمانی واجب است که با دست راست خود بخورد؛ مگر این
 فرماید: می که اهللا باشد، مثالً دست راستش فلج باشد. چنان

ْ ٱفَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا     ]١٦:  التغابن[  ﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ
 توانید، تقواي اهللا پیشه کنید. تا می

 حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که سلمه بن اکوع /رو مؤلف از این
به او  با دست چپ خود، غذا خورد؛ پیامبر اهللا گوید: شخصی، نزد رسول می

 گاه هیچ«فرمود:  توانم. پیامبر آن مرد گفت: نمی». با دست راست خود بخور«فرمود: 
توانست دست  ز کبر، آن مرد را از اطاعت بازنداشت؛ از آن پس نمیچیزي ج». نتوانی

 راستش را به سوي دهانش بلند کند.
یعنی ». چیزي جز کبر، آن مرد را از اطاعت بازنداشت«در این روایت آمده است: 

بر ضد او دعا کند. و معناي  باعث شد که پیامبر سرکشی از فرمانِ پیامبر
را از خوردن با دست راست بازداشت. در هر صورت، که تکبر او  دیگرش، این

توانست آن  برایش بددعایی کرد؛ لذا دست آن شخص فلج شد و دیگر نمی پیامبر
 را به سوي دهانش بلند کند.

آشامد؛ لذا براي  خورد و می خبر داده است که شیطان، با دست چپش می پیامبر
و دیگري، روشِ  ، روشِ پیامبرخوردن و آشامیدن دو روش پیشِ رويِ ماست: یکی

نوشید و شیطان با دست چپش  خورد و می با دست راستش می شیطان. پیامبر
 کنید؟ آشامد. حال کدام روش را انتخاب می خورد و می می

رو دوستانِ شیطان، یعنی یهودیان، نصارا و مشرکان، معموالً به این مسأله  از این
نوشند. چون دوستان شیطان  خورند و می چپ می تر با دست دهند و بیش اهمیت نمی

 ها نباشید. رانَد. لذا دقت کنید که مانند آن هستند و شیطان بر آنان حکم می
گویند: بدین خاطر با  گیرند و می برخی از مردم، لیوان را با دست چپِ خود می

خواهم، لیوان هم  نوشم که دست راست من چرب است و نمی دست چپم آب می
شود؛ شسته  گوییم: بگذار چرب گردد؛ آلوده به نجاست که نمی شود. می چرب

سان  خواهد شد. یا انگشتان سبابه و شست خود را به صورت حلقه درآورید و بدین
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هاي امروزي،  ویژه که بسیاري معموالً لیوان بهتر چرب شود.  لیوان را بگیرید تا کم
چنین برخی از مردم  دشوار نیست؛ همها  اي (بلورین) است و شستن آن فلزي یا شیشه

اي براي  در هر حال هیچ عذر و بهانهکنند.  هاي یک بار مصرف استفاده می از لیوان
خوردن و آشامیدن با دست چپ، پذیرفته نیست؛ زیرا خوردن و آشامیدن با دست 
چپ، حرام است و اعمال حرام، تنها در شرایط اضطراري و گریزناپذیر، جایز است؛ 

اگر کسی، دست راستش شکسته یا فلج باشد و نتواند آن را به سوي دهانش باال یعنی 
شود و براي چنین فردي خوردن  ببرد، این، ضرورت یا حالت اضطراري محسوب می

نوشد،  خورد و می کسی که با دست چپش می و آشامیدن با دست چپ، جایز است.
از این عمل نهی کرده است. این،  کند؛ زیرا پیامبر از اهللا و پیامبرش نافرمانی می

نافرمانی از خداست. اهللا متعال  و نافرمانی از پیامبر یعنی نافرمانی از پیامبر
 فرماید: می

َطاعَ  َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱ يُِطعِ  مَّن﴿
َ
ۖ ٱ أ َ   ]  ٨٠:  النساء[  ﴾�َّ

 کسی که از پیامبر اطاعت کند، از اهللا اطاعت نموده است.

 فرماید: چنین می هم

َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن﴿ بِينٗ  ٗ� َضَ�ٰ  َضلَّ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ     ]٣٦:  األحزاب[  ﴾٣٦ امُّ
 و هرکس از اهللا و پیامبرش نافرمانی کند، دچار گمراهی آشکاري شده است.

ي پروردگار  هیچ چیزي از پیشِ خود نگفته است؛ بلکه او فرستاده پیامبر
 ابالغ کرد. ی راههاي ال جهانیان بود که پیام

 نقل کرده است. عمر بن ابوسلمه روایتی از عمر بن ابوسلمه /مؤلف
بوده است.  &سلمه بود؛ زیرا پسرِ همسر ایشان، ام ي پیامبر زاده ناپسري یا پیش

بود و او را  همسرِپسرعمویش، ابوسلمه پیش از ازدواج با پیامبر &سلمه ام
بر بالینش حاضر شد؛ در  رفت، پیامبر از دنیا خیلی دوست داشت. وقتی ابوسلمه

وح إَِذا قُِبَض تَِبَعُه «فرمود:  باز مانده بود. پیامبر آن هنگام چمشان ابوسلمه إِنَّ الرُّ
َرَص  زیرا روح، ». کند شود، چشم آن را دنبال می وقتی روح از تَن جدا می«. یعنی: »ابلْ

م آن را ببینیم؛ البته مرده، آن را توانی گردد و نمی که از بدن خارج می ست یجسمِ لطیف
إِنَّ «فرمود:  آید. پیامبر کند که چگونه از پیکرش بیرون می بیند و مشاهده می می
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َرَص  وح إَِذا قُِبَض تَِبَعُه ابلْ شود، چشم آن را دنبال  وقتی روح از تَن جدا می«. یعنی: »الرُّ
را شنیدند،  ین سخن پیامبرکه ا همین ي ابوسلمه برخی از افراد خانواده». کند می

سر دادند و حتی آرزوي وفات کرده است؛ لذا آه و واویال  دریافتند که ابوسلمه
که عادت دوران جاهلیت  چنان است؛طور که عادت برخی از مردم  همان مرگ کردند.

َمالئِ «فرمود:  پیامبر بود.
ْ
إِنَّ ال

، فَ ٍ�ْ
ْ�ُفِسُ�ْم إِال خِبَ

َ
نُوَن ىلَعَ َما ال تَْدُعوا ىلَعَ أ َ�َة يَُؤمِّ

براي خود جز دعاي نیک نکنید؛ زیرا فرشتگان بر دعاي شما، آمین «. یعنی: »َ�ُقولُونَ 
کشید تا چشمانش  هاي ابوسلمه دستانش را روي پلک سپس پیامبر ».گویند می

دهند که بدنِ میت گرم است؛ زیرا اگر سرد  بسته شود. این عمل را هنگامی انجام می
دعا کرد و فرمود:  براي ابوسلمه توان چشمانش را بست. سپس پیامبر ، نمیشود

َ ا�َّ«
َ

َغابِِر�َن، َواْغِفْر نل
ْ
َمْهِديَِّ�، َواْخلُْفُه يِف َعِقِبِه يِف ال

ْ
يِب َسلََمَة َواْرَ�ْع َدرََجتَُه يِف ال

َ
ا  اْغِفْر أل

ُ يِف �َ 
َ

َعالَِمَ�، َوافَْسْح هل
ْ
ُ يَا رَبَّ ال

َ
ُ ِ�يهِ َوهل

َ
ْر هل یا اهللا! گناهان ابوسلمه را «یعنی:  )1(.»رْبِهِ، َونَوِّ

ات در بهشت، بلند بگردان و خود  یافته اش را در میان بندگان هدایت بیامرز و درجه
حامی بازماندگانش باش و ما و او را بیامرز اي پروردگار جهانیان! و قبرش را فراخ و 

 ي ما آرزویش را داریم. همه به! دعایی که به ».نورانی بگردان
اللُهمَّ «یاد گرفته بود که در مصیبت، این دعا را بگوید:  از پیامبر &سلمه ام

ْخِلْف يِل َخْ�ًا ِمنَْها
َ
ُجْرِ� يِف ُمِصيبيَِت َوأ

ْ
یا اهللا! در این مصیبت، به من اجر و «. یعنی: »أ

شنیده بود که  مبروي، از پیا». پاداش عنایت کن و به من بهتر از آن عوض بده
رسد، این دعا را بگوید، اهللا متعال در مصیبتی که به  هرکس در مصیبتی که به او می

دهد.  کند و بهتر از آن به او عوض می وي رسیده، به او اجر و پاداش عطا می
گفت:  که شوهر، یعنی پسرعموي عزیزش را از دست داده بود، با خود می &سلمه ام

باور  اهللا ي رسول بهتر خواهد بود؟ البته او به فرموده سلمهچه کسی برایم از ابو
 گفت: چه کسی برایم از ابوسلمه بهتر است؟ داشت، اما با خود می

شک  از او خواستگاري کرد و بی اش پایان یافت، پیامبر که عده لذا همین
ي که اهللا متعال، دعا بهتر بود. ضمنِ این از ابوسلمه &سلمه براي ام پیامبر
دعا کرده و  ي ابوسلمه درباره ؛ زیرا پیامبرپذیرفت را در حقِ ابوسلمه پیامبر

 .&سلمه المؤمنین ام نقل از ام به 1528مسلم، ش:  )1(
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َغابِِر�نَ «گفته بود: 
ْ
و » خود حامی بازماندگانش باش«. یعنی: »َواْخلُْفُه يِف َعِقِبِه يِف ال

 گزین پدرشان کرد. را جاي اهللا سان اهللا متعال، بهترین شخص، یعنی رسول بدین
 با پیامبروي،  سلمه بود. ، پسر خردسالش عمر بن ابیدگانِ ابوسلمهیکی از بازمان

زد؛ یعنی از هر طرف ظرف، لقمه  خورد و دستش در ظرف غذا دور می غذا می
اهللا بگو و با دست راست، و از  پسر جان! بسم«به او فرمود:  داشت. پیامبر برمی

غذا خوردن را به او یاد سه مورد از آداب  بدین ترتیب پیامبر ».جلوي خود بخور
 داد:

 در ابتداي غذا که واجب است.» بسم اهللا«گفتنِ اول: 
 باشد. این هم واجب می». با دست راست خود بخور« دوم:
کاسه هستی، از جلوي او  یعنی وقتی با کسی هم». و از جلوي خود بخور« سوم:

 .ست یادب نخور؛ زیرا بی
از آداب غذا خوردن را به او یاد داد و در یک وعده غذا، سه مورد  آري؛ پیامبر

داد که از هر  بود که اهللا متعال در او نهاده، به او توفیق می هاي پیامبر این، از برکت
 فرصتی براي تعلیم و تربیت دیگران، استفاده کند.

هاي  ي کسانی که حتی یکی از سنت رو شایسته است که علما و همه از این
هر مناسبت یا فرصتی، آن را به دیگران آموزش دهند.  را یاد دارند، در پیامبر
گاه نگو: من که عالم نیستم. آري؛ عالم نیستی، اما هرچه یاد داري، به دیگران  هیچ

از طرف من تبلیغ «یعنی:  )1(.»بَلُِّغوا َ��ِّ َولَو آية«فرموده است:  منتقل کن. پیامبر
یسته است که انسان چنین لذا شا ».کنید؛ گرچه یک آیه (یک مسأله) باشد

آورد، به نشر و ترویج  دست می هایی را غنیمت شمارد و در هر فرصتی که به فرصت
سنت بپردازد تا از اجر و پاداش سنت و از ثواب کسانی که تا قیامت به آن عمل 

 کنند، برخوردار شود. می
*** 

 .$نقل از عبداهللا بن عمرو به 3202بخاري، ش:  )1(
                                           



دوتا دوتا خوردن خرما و امثال آن هنگامی که نهی از باب:  -105
 ي جمع خورند، مگر با اجازه می با هم

َنا َ�ْمراً، َو�َن  -٧٤٦
ْ
َ�ْ�ِ، فُرز� صابَنا اعُم َسَنٍة مَع ابِْن الزُّ

َ
َة بن ُسَحْيم قال: أ

َ
عن جَبل

ُل، فيقوُل: ال ُ�َقارِنُوا، فإِنَّ انلَّيِبَّ  $بُن عمر اهللاَ�ْبُد 
ُ
�

ْ
َ�َ� َعِن اإلقراِن،  َ�ُمرُّ بَِنا و�ُْن نأ

َخاهُ «يقوُل:  ُ�مَّ 
َ
ِذَن الرَُّجُل أ

ْ
ْن �َْسَتأ

َ
 أ

َّ
 )1([متفقٌ علیه] ».إِال
بن زبیر قحطی  -عبداهللا -رانیِ  در زمانِ حکمگوید:  جبله بن سحیم می ترجمه:

به ما داده شد. مشغولِ خوردن بودیم که  -به عنوان جیره-به ما رسید؛ مقداري خرما
از دوتا  رمود: دوتا دوتا نخورید؛ زیرا پیامبراز کنارِ ما گذشت و ف $عبداهللا بن عمر

که شخص از  مگر این«فرمود:  می -عمر ابن -دوتا خوردن منع کرده است. سپس 
 ».اجازه بگیرد -یعنی کسی که با اوست -برادرش

 .2045؛ و صحیح مسلم، ش: 5446صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



شود، چه بگوید و چه  خورد و سیر نمی باب: کسی که می -106
 انجام دهد؟

  عن وَْحيشِّ بِن حرب -٧٤٧
َ
نَّ أ

َ
وا: يا رسوَل  اهللاصحاَب رسوِل أ

ُ
ُل اهللاقال

ُ
�

ْ
، إِنَّا نَأ

ونَ «وال �َْشَبُع؟ قال: 
ُ
ُ�ْم َ�ْفرتِق

َّ
َعل

َ
ل
َ
ُروا » ف

ُ
ك

ْ
اْجَتِمُعوا ىلَع َطَعاِمُ�ْم، َواذ

َ
وا: َ�َعْم. قال: ف

ُ
قال

ُ�ْم فيهاهللاْسَم 
َ
 )1([روایت ابوداود] ».، ُ�َباَرْك ل

عرض کردند: اي  اهللا حاب رسولگوید: اص می وحشی بن حرب ترجمه:
شاید شما جدا از هم غذا «شویم؟! فرمود:  خوریم، سیر نمی خدا! هرچه می رسول

با هم غذا بخورید و بسم اهللا بگویید تا غذاي شما «گفتند: بله. فرمود: » خورید؟ می
 ».بابرکت شود

 شرح
 در بخش آداب غذا خوردن، دو بابِ دیگر گشوده است: /مؤلف

 ست ي نهی از دوتا دوتا خوردن خرما و امثال آن در هنگامی ت دربارهبابِ نخس
 اینکه دوستانش اجازه دهند. عادت مردم،  خورند، مگر این که چند نفر با هم می

جا و  خورند؛ لذا وقتی چند نفر یک یکی می که معموالً خرما و امثال آن را یکی ستا
بخورید؛ یعنی نباید دو خرما را با  خورند، نباید دوتا دوتا جمعی می به صورت دسته

اید و این، انصاف  سان بیش از دوستان خود خورده هم در دهان بگذارید. چون بدین
دهید دوتا دوتا بخورم؟ اگر  که اجازه بگیرید و بگویید: آیا اجازه می نیست؛ مگر این

 اجازه دادند، ایرادي ندارد.
که دانه به  -چون انگور -هایی ا میوهها ی ي تمام خوراکی این نکته را باید درباره

شوند، رعایت کنیم. اما وقتی تنهایی مشغول خوردن هستیم، دوتا دوتا  دانه میل می
که امکانِ پریدن در گلو یا خفه شدن وجود داشته  خوردن، ایرادي ندارد؛ مگر این

 پس اگر این خطر وجودي بزرگ، گلوگیر است.  اند که لقمه مردم درست گفتهباشد. 
داشت، دوتا دوتا نخورید؛ زیرا براي انسان ضرر دارد و جسم و جانِ انسان، امانتی 

 و آسیب رساندن به جسم، جایز نیست. ست یهال

 .3199، ش: /صحیح أبی داود، آلبانی )1(
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 گوید: پیامبر می $عمر روایتی بدین مضمون نقل کرده که ابن /مؤلفسپس 
ا یعنی کسی که ب -که شخص از برادرش از دوتا دوتا خوردن منع کرده است؛ مگر این

 اجازه بگیرد. -اوست
شود؛ این، چند  خورد، سیر نمی که هرچه می ست یي کس و اما باب دوم، درباره

 علت دارد:
گوید؛ اگر انسان هنگام غذا  که هنگام غذا خوردن بسم اهللا نمی از جمله این

سان برکت از غذایش  خورد و بدین اهللا نگوید، شیطان با او غذا می خوردن بسم
 ود.ش برداشته می

که از باالي ظرف، غذا  ست اینبرکت شدن غذا،  یکی دیگر از عوامل بی
از غذا خوردن از باالي ظرف  برد. زیرا پیامبر خورد؛ این هم برکت را از میان می می

هاي ظرف، غذا  باشد، منع نموده است؛ پس باید از کناره که محلِ نزول برکت می
 خورد.

که هر کسی در  ست ایناش  آورد. زیرا الزمه برکتی می جدا از هم غذا خوردن، بی
شود و برکتش از میان  ظرف مخصوص خود غذا بخورد؛ در نتیجه غذا پراکنده می

گردد. اما  رود. زیرا اگر براي هر نفري یک ظرف اختصاص دهید، غذا پراکنده می می
 کند. اگر غذا در یک ظرف باشد و همه با هم غذا بخورند، برکت می

یابیم با هم غذا خوردن، نیک و پسندیده است؛ یعنی چه  که درمیجاست  این
خوب است که هر پنج یا ده نفر در یک ظرف غذا بخورند. این، غذا را بابرکت 

 .ست یبرکت ي بی گونه که جدا غذا خوردن، مایه گرداند. همان  می
*** 



107-  باب: امر به خوردن از کنارِ ظرف و نهی از خوردن از وسط
 آن

تر ذکر  اند و پیش که بخاري و مسلم روایت کرده ست یباره، همان حدیث این در
ا يليَك «فرمود:  شد؛ پیامبر  ».و از جلوي خود بخور«. یعنی: »وُ� ممَّ

وا ِمْن «قال:  َعِن انلَّيِبِّ  $عن ابن عباس -٧٤٨
ُ
لُك

َ
َعام ف ُة َ�ْ�ُِل َوَسَط الطَّ

َ
� رَبَ

ْ
ال

و
ُ
ل

ُ
�

ْ
َتْيِه والَ تَأ

َّ
[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي گوید: حسن صحیح  ».ا ِمن َوَسِطهِ َحا�

 )1(است.]
برکت در وسط غذا نازل «فرمود:  گوید: پیامبر می $عباس ابن ترجمه:

 ».شود؛ پس از دو طرف آن بخورید و از وسط آن نخورید می

ْصَعٌة يُقاُل  قال: اكن لِلنَّيِبِّ  بن �رُْسٍ  اهللاوعن عبِد  -٧٤٩
َ
َها ق

ُ
َغرَّاُء، �ِْمل

ْ
َها ال

َ
ل

وا  رَِد فيها، فاتلَفُّ
ُ
َقْصَعِة، يع� وقد ث

ْ
َك ال

ْ
يِت بَتل

ُ
ىح أ ْضحوا وََسَجُدوا الضُّ

َ
ا أ لمَّ

َ
ْرَ�َعُة رِجاٍل، ف

َ
أ

وا َجَثا رسوُل  رُثُ
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
سُة؟ قال رسوُل اّ�  اهللاعليها، ف

ْ
: ما هذه اجِلل عرايبٌّ

َ
إِنَّ : «فقاَل أ

� َجباراً َعنيداً َجعَ  اهللا
ْ
ْم �َْعل

َ
، ول

ً
ِر�ما

َ
ِ� َ�ْبداً ك

َ
وا ِمْن : «اهللا، ثمَّ قال رسوُل »ل

ُ
لُك

َْها، َوَدُعوا ِذْرَوَ�َها ُ�َباَرْك فيها  )2([روایت ابوداود با اسناد نیکو.] ».َحَوايلَ
گفته  »غرّاء«اي داشت که به آن  کاسه گوید: پیامبر می عبداهللا بن بسر ترجمه:

کردند. هنگامِ چاشت شد و اصحاب، نماز ضحی  شد و چهار مرد آن را حمل می می
(چاشت) خواندند؛ در آن هنگام کاسه را آوردند، در حالی که در آن نان ترید شده 

دو زانو نشست.  اهللا بود. اطرافش جمع شدند و چون زیاد گشتند، رسول
اي بخشنده  اهللا، مرا بنده«د: فرمو اهللا ؟ رسولست یصحرانشینی گفت: این چه نشستن

از اطراف «گاه افزود:  ؛ آن»خو قرار داده و مرا متکبر و خودسر نگردانیده است و خوش
 ».را بگذارید تا بابرکت شود -یعنی وسطش -آن بخورید و باالي آن

 

 .3206، ش: /صحیح أبی داود، آلبانی )1(
 .3207؛ و صحیح أبی داود، ش: 2105؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 4833صحیح الجامع، ش:  )2(
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 شرح
در بخش آداب غذا خوردن گشوده است، به همان  /این باب که مؤلف

که شایسته است از اطراف  تر به آن اشاره کردیم؛ این پردازد که پیش موضوعی می
که در حدیث عبداهللا بن عباس و  ظرف، غذا بخوریم، نه از باال یا وسط آن. چنان

چنین هنگامی که دو یا چند نفر با  بدین نکته تصریح شده است. هم عبداهللا بن بسر
 .خورند، هرکس باید از جلوي خود بخورد هم غذا می

دهد که وقتی  نشان می، »شود برکت در وسط غذا نازل می«فرمود:  برکه پیام این
اند:  رود. علما گفته انسان از باالي غذا، یعنی از وسط آن بخورد، برکتش از میان می

که غذاي متنوعی باشد؛ مثالً گوشت در وسط ظرف باشد؛ در این صورت  مگر این
ي خود که در وسط ظرف است،  هبرداشتن گوشت مورد عالق اشکالی ندارد که براي

ي شما فقط در وسط ظرف  دست خود را دراز کنید؛ زیرا گوشت یا غذاي مورد عالقه
هاي کدو، دستش را این سو و آن سوي  براي برداشتن تکه پیامبر که قرار دارد. چنان

 برد. ظرف می
گر مستحب بودن دو رکعت ضحی (چاشت)  نشان حدیث عبداهللا بن بسر

هنگامِ چاشت شد و اصحاب، نماز ضحی «را در این روایت آمده است: است؛ زی
ي یک  اندازه زمان نماز ضحی، از هنگام باال آمدن خورشید به ».(چاشت) خواندند

نیزه، یعنی پانزده پس از طلوع خورشید تا ده دقیقه قبل از زوال آفتاب است. نماز 
بندي کند؛ زیرا  آن پاي باشد و چه خوب است که انسان بر ضحی (چاشت) سنت می

هر صبح (هر روز) در برابر هر مفصل انسان، یک «گونه که در حدیث آمده:  همان
گفتن، یک  »احلمدهللا«گفتن، یک صدقه است؛ هر  »اهللا سبحان«صدقه الزم است؛ هر 

گفتن، یک  »اهللا اكرب«گفتن، یک صدقه است؛  هر  »ال اهل اال اهللا«صدقه است؛ هر 
مر به معروف، صدقه است؛ هر نهی از منکر، صدقه است؛ و به جاي صدقه است؛ هر ا

دهد که  این، نشان می )1(».ست یکاف» ضحی«ها، خواندن دو رکعت نماز  ي این همه
 جا آوردن نماز ضحی در هر روز، سنت است. به

 . [مترجم]120ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
                                           



 187  از خوردن از وسط آن یارِ ظرف و نهامر به خوردن از کنباب: 

که انسان نباید هنگام خوردن، تکیه  ست اینگر  نشان حدیث عبداهللا بن بسر
ي  درباره دو زانو یا در حالتی بنشیند که زیاد غذا نخورد. زیرا پیامبرزده باشد؛ بلکه 

اً ِمْن بَطِنه، فإِْن اَكَن ال َ�الََة، فَثلٌُث «منع از پرخوري فرموده است:   آدِ�ٌّ واَِعًء رَشّ
َ
َما مأل

شکمش را پر انسان، ظرفی بدتر از «یعنی:  )1(.»لَطَعاِمه، وثُلٌُث لرِشابِه، َوثُلٌُث نِلََفِسهِ 
سوم شکمش را براي  ناچار باشد، پس یک -تر به خوردن غذاي بیش -کند؛ و اگر نمی

 ».سوم را براي تنفّس خود، قرار دهد سوم آن را براي آب و یک غذا، یک
شود.  شاید کسی بگوید: در این صورت، آدم قبل از نوبت بعديِ غذا، گرسنه می

؛ اما اگر به روش مذکور در این حدیث گوییم: هر وقت گرسنه شدید، بخورید می
 ست يتر خواهد بود. این، طب نبو تر و هضم غذا آسان ي شما سبک عمل کنید، معده

کنید یا میلِ غذا خوردن دارید، بخورید. البته ایرادي  که وقتی احساس گرسنگی می
 از ابوهریره ندارد که هر از چند گاهی، شکمِ سیر بخورید؛ زیرا وقتی پیامبر

ها  خواست که از اصحاب صفه پذیرانی کند و ظرف شیر را یکی پس از دیگري به آن
و ابوهریره نشست و نوشید. دوباره ». بنشین و بنوش«بدهد، در پایان به وي فرمود: 

که  ، تا این»بنوش«فرمود:  چنان می هم نوشید؛ و پیامبر و ابوهریره». بنوش«فرمود: 
حق مبعوث کرده است، دیگر راه  به ذاتی که شما را بهنه؛ سوگند «گفت:  ابوهریره

البته شایسته است که  )2(ام که دیگر، جا ندارم. قدر خورده یعنی آن». توانم ندارد و نمی
سوم شکم را براي غذا،  تر مطابق این رهنمود نبوي عمل کنید که یک در خوردن، بیش

 قرار دهید.، سوم را براي تنفّس خود سوم آن را براي آب و یک یک
*** 

 . [مترجم]521ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
 . [مترجم]507ي  ر.ك: حدیث شماره )2(

                                           



 پهلوباب: ناپسند بودن خوردن در حالِ تکیه زدن بر  -108

ُل : «اهللاقال: قال رسوُل  اهللاعن أيب ُجَحْيَفَة وهِب بِن عبد  -٧٥٠
ُ
». ُمتَِّكًئاال آ�

 )1([روایت بخاري]
زده،  تکیه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوجحیفه، وهب بن عبداهللا ترجمه:
 ».ورمخ چیزي نمی

بر فرش و پشتی  ،گوید: یعنی هنگام غذا خوردن مانند افراد پرخور [خطابی می
زد یا مانند کسی که عجله و قصد برخاستن دارد، سرِ پا  بلکه چمباتمه می؛ زد تکیه نمی

اند: تکیه زدن  چنین گفته . همست یخورد. این، مفهومِ کالم خطاب نشست و اندکی می می
 سی هنگامِ نشستن بر پهلوي خود کج شود. و اهللا، داناتر است.]بدین معناست که ک

�ٍس  -٧٥١
َ
يُْت رسوَل  وََ�ْن أ

َ
ُل َ�ْمًرا. اهللاقال: َرأ

ُ
�

ْ
[روایت  جالًسا ُمْقِعًيا يَأ

 )2(مسلم]
زده بود و  )3(را دیدم که نشسته و چمباتمه اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

 خورد. خرما می
 شرح

ناپسند «ي آداب غذا خوردن، بابی بدین عنوان گشوده است:  مهدر ادا /مؤلف
خوردن از نظر طرز نشستن بر دو گونه ». بودن خوردن در حال تکیه زدن بر پهلو

سان که انسان بر  باشد؛ بدین می است: یک نوعِ آن ممنوع، و بر خالف روشِ پیامبر
گر خودبینی و غرور  انپهلوي خود تکیه زنَد و چیزي بخورد. زیرا تکیه زدن، نش

بار است. زیرا در این حالت، مجراي  چنین خوردن در چنین حالتی زیان است. هم
رو  و این، براي بدن و دستگاه گوارش، زیان دارد. از این ست یغذا، کج و غیرطبیع

 .5398صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2044صحیح مسلم، ش:  )2(
ا و زانوان خود را در بغل بگیرد و روي نشیمنگاه ه چمباتمه زدن، بدین معناست که انسان، ساق )3(

 خود بنشیند. [مترجم]

                                           



 189  زدن بر پهلو باب: ناپسندبودن خوردن در حالِ تکیه

فرمود:  آمده است: پیامبر گونه که در حدیث عبداهللا بن وهب سواري همان
یعنی روشِ من، این نیست که بر پهلو تکیه بزنم و ». ورمخ زده، چیزي نمی تکیه«

چیزي بخورم. و این، دو علت دارد که بیان کردیم: علتی معنوي که همان خودبینی و 
 دارد.  غرور است و نیز علتی جسمی؛ یعنی این روشِ غذا خوردن براي بدن زیان

گوید:  می حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که انس /مؤلف
یعنی ». خورد را دیدم که نشسته و چمباتمه زده بود و خرما می اهللا رسول«

از آن جهت  هایش را باال گرفته و روي نشیمنگاه خود نشسته بود. پیامبر ساق
زد که مطمئن و خاطرجمع نباشد و زیاد نخورد. زیرا معموالً کسی که  چمباتمه می

شود؛ یعنی  این هم دیده می خورد. گرچه گاه خالف نشیند، زیاد می خاطرجمع می
خورند و برخی  رسند، باز هم زیاد می که خاطرجمع به نظر نمی برخی از افراد با این

خورند. در هر حال، یکی از  نشینند و بدون عجله، اما اندك می کامالً عادي می
خوردن، چمباتمه که انسان، هنگام غذا  ست اینخوري یا کم کردن غذا،  هاي کم روش

 نشیند.خاطرجمع نزند و 
که دو روش نشستن براي غذا خوردن وجود دارد: یکی، تکیه زدن بر  نتیجه این

هاي نشستن، جایز است و بهترین  باشد و سایر شیوه نمی پهلوست که روش پیامبر
اي که گویا  گونه روش، همان است که ذکر شد؛ یعنی چمباتمه زدن یا نشستن به

 رخوري،  سان کم رد تا بدیندا برخاستنانسان، عجله و قصدتر غذا بخورد. زیرا پ
سوم شکمش را براي  تواند یک تا میانسان که  ست اینین روش، پسندیده نیست. بهتر

سوم را براي تنفّس خود، قرار دهد. البته ایرادي  سوم آن را براي آب و یک غذا، یک
 ندارد که هر از چند گاهی، شکمِ سیر بخورد.
*** 



حب بودن خوردن با سه انگشت و نیز لیسیدنِ باب: مست -109
انگشتان و ظرف غذا، و ناپسند بودنِ پاك کردن انگشتان پیش از 

افتد و  اي که از دست می لیسیدن، و استحباب برداشتن لقمه
خوردنِ آن، و جایز بودن پاك کردن انگشتان با ساعد و پا پس از 

 لیسیدن

حُدُ�ْم : «اهللاقال رسوُل  عنهما قال: اهللاعن ابِن عباٍس ريض  -٧٥٢
َ
�َل أ

َ
إِذا أ

ِعَقها
ْ
و يُل

َ
صابَِعُه حىت يَلَعَقَها أ

َ
ال يَمسْح أ

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».َطَعاًما، ف

هرگاه یکی از شما عذایی «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $ابن عباس ترجمه:
ها  آن ،ستا نلیسانده -به دیگري -انگشتانش را نلیسیده یا خود تا زمانی که خورد، 

 ».را پاك نکند

يُْت رسوَل  وعن كْعِب بِن مالك -٧٥٣
َ
  اهللاقال: َرأ

َ
رغ

َ
إِذا ف

َ
صابَِع ف

َ
ُل بِثالِث أ

ُ
�

ْ
يَأ

ِعَقها.
َ
 )2([روایت مسلم] ل

را دیدم که با سه انگشت غذا  اهللا گوید: رسول می کعب بن مالک ترجمه:
 لیسید. ها را می خورد و پس از پایان غذا، آن می

نَّ رسوَل  وعن جابرٍ  -٧٥٤
َ
ْحَفِة وقال:  اهللاأ َصابِِع والصَّ

َ
ْعِق األ

َ
َمَر بِل

َ
إِنَُّ�ْم ال «أ

يِّ طَعاِمُ�م الرَب�ةُ 
َ
 )3([روایت مسلم] ».تَدُروَن يِف أ

به لیسیدن انگشتان، (پس از صرف غذا و  اهللا گوید: رسول می جابر  ترجمه:
دانید که برکت در  شما نمی«داد و فرمود:  نیز) پاك کردن ظرف غذا با انگشتان دستور

 ».کدام قسمت غذایتان است

 .2031؛ و صحیح مسلم، ش: 5456صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2032صحیح مسلم، ش:  )2(
 . (مترجم)]168ي  . [ر.ك: حدیث شماره2033صحیح مسلم، ش:  )3(
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ُيِمْط َما «قال:  اهللاوعنه أنَّ رسوَل  -٧٥٥
ْ
ل
َ
ُخْذَها ف

ْ
لَيأ

َ
َحِدُ�ْم، ف

َ
قَمُة أ

ُ
إِذا وقعت ل

يَطاِن، وال َ�ْمَسْح يَدهُ بِالِمْنِديِل حىتَّ  َها، َوالَ يَدْعها للشَّ
ْ
ل

ُ
�

ْ
َأ

ْ
 يَلعَق اكن بَِها ِمْن أًذى َويل

يِّ طعاِمِه الرب�ةُ 
َ
َصابَِعُه، فإِنَُّه ال يَدرِي يِف أ

َ
 )1([روایت مسلم] ».أ

ي یکی از شما افتاد،  هرگاه لقمه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:
آن را بردارد و از خاك و خاشاك، پاکش نماید و سپس بخورد و آن را براي شیطان، 

انگشتانش، دست خود را با دستمال، پاك نکند. زیرا  نگذارد؛ و پیش از لیسیدن
 ».داند که برکت در کدام قسمت غذاي اوست نمی

نَّ رسوَل  -٧٥٦
َ
حَدُ�م ِعند لُكِّ يَشٍء ِمْن «قال:  اهللاوعنه أ

َ
ْيَطاَن َ�رُضُ أ إِنَّ الشَّ

َحِد�م
َ
ْقمُة أ

ُ
إِذا َسَقَطْت ل

َ
نِِه، حىّت َ�ْرُضُهُ ِعنَد طَعاِمِه، ف

ْ
ُيِمْط ما اكَن بَِها  َشأ

ْ
ل
َ
خْذَها ف

ْ
لَيأ

َ
ف

يِّ 
َ
صابِِعُه فإِنَّه ال يدري يِف أ

َ
َعْق أ

ْ
يل

ْ
ل
َ
 ف

َ
رغ

َ
ْيَطاِن، فإذا ف َها وال يََدعها للشَّ

ْ
ل

ُ
�

ْ
ذًى، ُ�مَّ يلَأ

َ
ِمن أ

ةُ 
َ
 )2([روایت مسلم] ».طعاِمِه الرَب�
ام شیطان در هر کاري که انج«فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:

ي یکی از  شود؛ حتی هنگام غذا خوردن. لذا هرگاه لقمه دهید، نزدتان حاضر می می
شما به زمین افتاد، آن را از خاك و خاشاك، پاك کند و سپس بخورد و آن را براي 

داند که برکت  شیطان نگذارد و پس از غذا خوردن، انگشتان خود را بلیسد؛ زیرا نمی
 ».در کدام قسمت غذاي اوست

�ٍس  -٧٥٧
َ
َل طَعامً  اهللاقال: اكن رسوُل  وعن أ

َ
�

َ
َصابَِعُه اثلَّالَث، إِذا أ

َ
ا، لِعَق أ

حِد�ُ «وقاَل: 
َ
قمُة أ

ُ
ُخْذها، وَ إِذا سَقَطْت ل

ْ
َيأ

ْ
ل
َ
ُ م ف

ْ
َ ا األذى، وَ هَ نْ ِمْط �َ يل

ْ
َها، وَ يل

ْ
ل

ُ
�

ْ
يَدْ�َها  الَ أ

 ِ يَطانِ ل ن �َْس » لشَّ
َ
َمرنَا أ

َ
 وأ

ُ
يِّ َطَعاِم�م إِنَّ�م ال«َت الَقصعَة وقال: ل

َ
 تْدُروَن يف أ

 )3([روایت مسلم].»الرَب�ةُ 
خورد، سه انگشت خود را  غذایی می گوید: هرگاه پیامبر می انس ترجمه:

ي یکی از شما به زمین افتاد، آن را از خاك و  هرگاه لقمه«فرمود:  لیسید؛ و می می

 . (مترجم)]168ي  . [ر.ك: حدیث شماره2033صحیح مسلم، ش:  )1(
 . (مترجم)]168ي  . [ر.ك: حدیث شماره2033حیح مسلم، ش: ص )2(
 . 2034صحیح مسلم، ش:  )3(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   192

ا را به پاك کردن و م» خاشاك، پاك کند و سپس بخورد و آن را براي شیطان نگذارد
دانید که برکت در کدام  شما نمی«فرمود:  داد و می ظرف غذا با انگشتان دستور می

 ».قسمت غذایتان است

ل جابًرا -٧٥٨
َ
نَّه سأ

َ
ِت انلَّاُر، فقال:  وعن سعيد بِن احلارث � ا َمسَّ َعِن الوضوءِ ِممَّ

نَّا زمَن انلَّيِبِّ 
ُ
َا ال �ُد مثَل ذلك الطعاِم  ال، قد ك

َ
م يَْ�ْن نل

َ
ُن وجدناهُ، ل

َ
 قلِيالً، فإِذا �

َّ
إِال

.
ُ
أ َداَمَنا، ُ�مَّ نَُص�ِّ َوال َ�َتَوضَّ

ْ
ق
َ
َنا وَسَواعدنَا وأ فَّ

ُ
�

َ
 )1([روایت بخاري] َمَناِديُل إِال أ
ي وضو گرفتن  درباره از سعید بن حارث روایت است که وي از جابر ترجمه:

 -شود، سؤال کرد. پاسخ داد: خیر؛  ه میپس از صرف غذایی که روي آتش پخت
ندرت چنین  به در زمانِ پیامبر ،ما -کند. صرف چنین غذایی، وضو را باطل نمی

ها و  جز کف دستدستمالی خوردیم،  یافتیم و وقتی چنین غذایی می غذایی می
که  بدون این -با وضویی که از قبل داشتیم -گاه نداشتیم. آنود ساعدها و پاهاي خ

 خواندیم. اي بگیریم، نماز می وي تازهوض

 .5457صحیح بخاري، ش:  )1(
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ِة، َوَطَعاُم : «اهللاقال: قال رسوُل  عن أيب هر�رة -٧٥٩
َ
نَْ�ِ اكيِف اثلَّالث

ْ
َطَعاُم اإلث

ر�َعةِ 
َ
ِة اكيِف األ

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».اثلَّالث

خوراك دو نفر براي سه نفر « فرمود: اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ». و خوراك سه نفر، براي چهار نفر ست یکاف

، «َ�ُقول:  اهللاقال: َسِمْعُت رسوَل  وََ�ْن جابرٍ  -٧٦٠ نَْ�ِ
ْ
َطعاُم الَواِحِد يَْ�يف اإلث

نَْ�ِ يَْ�يف األر�عَة، وطعاُم األَرَ�عِة يَْ�يف اثلَّما�َِيةَ 
ْ
 )2([روایت مسلم] ».َوَطَعاُم اإلث

خوراك یک نفر، «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می جابر ترجمه:
براي دو نفر و خوراك دو نفر، براي چهار نفر و خوراك چهار نفر، براي هشت نفر 

 ».ست یکاف
 شرح

 این احادیث، حاويِ چند نکته است:
ره پسندیده است که انسان با سه انگشت غذا بخورد: میانی، اشا ي نخست: نکته

 ست یي غذاهای . البته این، دربارهست يخور ي تواضع و کم و شَست. زیرا این، نشانه
توان با سه انگشت خورد؛ اما در غذاهایی مانند برنج که سه انگشت کافی  که می

فاده کنید. در مواردي که خوردن با ست ا يتر نیست، ایرادي ندارد که از انگشتان بیش
 عمل کنیم. ابق سنت پیامبرسه انگشت ممکن است، باید مط

که دستش را  پس از پایان غذا، پیش از آنانسان پسندیده است که  ي دوم: نکته
به لیسیدن انگشتان یا  که پیامبر ؛ چنانانگشتان خود را بلیسد، با دستمال پاك کند

که انسان، خود انگشتانش را بلیسد،  لیساندن آن به دیگران دستور داده است. این
خاطر  مانند زن و شوهري که بهتوان آن را به دیگران نیز لیساند.  ت؛ اما میروشن اس

ذکر  570ي  شماره تر به .  [این حدیث، پیش2058؛ و صحیح مسلم، ش: 5392صحیح بخاري، ش:  )1(
 شد. (مترجم)]

 ذکر شد. (مترجم)] 570ي  شماره تر به . [این حدیث، پیش2059صحیح مسلم، ش:  )2(
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دهند.  سادگی این کار را انجام می بهمحبت و پیوند محکمی که با یکدیگر دارند، 
شود  چنین چیزي گفته باشد؛ مگر می امکان ندارد پیامبر«گویند:  برخی از مردم می

گفته، حق است و  گوییم: هرچه پیامبر می» انسان انگشت کسی دیگر را بلیسد؟
دستوري بدهد که غیرممکن باشد؛ بلکه انجامِ چنین عملی،  امکان ندارد که پیامبر

که غذا  چنین گاه انسان انگشتان فرزندان کوچکش را پس از این هم ممکن است.
ران، لیسد و این، ممکن است. لذا لیسیدنِ انگشتان یا لیساندن آن به دیگ خورند، می می
که این دستور، منحصر به لیساندن نیست؛ بلکه  و هم ممکن. ضمن این سنت استهم 

توان این را دستوري دشوار  رو نمی از این فرمود: خود بلیسد یا به دیگران بلیساند.
 قلمداد کرد.
بسا  چه ».دانید که برکت در کدام قسمت غذایتان است شما نمی«فرمود:  پیامبر

لیسیم. حتی  غذایی باشد که در انگشتان ما قرار دارد و آن را می برکت در همین اندك
شود که لیسیدن انگشتان پس از صرف غذا، مفید است و  از برخی از پزشکان نقل می

گونه باشد و چه نباشد، چیزي که براي ما مهم  کند. چه این به هضم غذا کمک می
 هنمود اوست.رسنت و و عمل کردن به  برداري از پیامبر است، فرمان

با انگشتان بشقاب، کاسه و ظرف غذا را  شایسته است که انسان ي سوم: نکته
ظرف غذاي خود  خود پاك کند و بلیسد. لذا پس از پایان غذا، مطابق دستور پیامبر

دانید  اي بلیسید که هیچ غذایی در اطراف آن نمانَد؛ زیرا نمی گونه را با انگشتان خود به
 غذاي شماست.سمت از که برکت در کدام ق

روند و مشاهده  متأسفانه مردم بدون اجراي این سنت، از سرِ سفره کنار می
که از این سنت  ست اینشود که مقداري غذا در اطراف ظرف وجود دارد. علتش  می
سفره شوند و این سنت و سایر  اطالع هستند. اگر اهل علم با عموم مردم هم بی

ها  پاید که این سنت ها تعلیم دهند، دیري نمی به آنهاي خوردن و آشامیدن را  سنت
ها  راستی که ما نسبت به سنت شود. امید است که اهللا متعال ما را ببخشد؛ به نهادینه می

 کنیم و این، با دعوت به سوي حق، تعارض دارد. کوتاهی می
لکه افتد، نباید آن را رها کند؛ ب اي از دست انسان می وقتی لقمه  ي چهارم: نکته

؛ زیرا انسان مجبور نیست چیزي آن را بردارد و خاك و خاشاکش را پاك نماید
آور است. لذا خاك و خاشاکش را پاك کند و  بخورد که دوست ندارد یا برایش زیان
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 ».و آن را براي شیطان نگذارد«فرموده است:  سپس آن را بخورد. چرا؟ زیرا پیامبر
شود؛ هنگام غذا  دهد، نزدش حاضر می نجام میشیطان در هر کاري که انسان ازیرا 

سان  گردد تا بدین بستر می خوردن، هنگام آشامیدن، و حتی هنگامی که با همسرش هم
 که در قرآن کریم آمده است: با او در این کارها شریک شود! چنان

ٓ  َجَهنَّمَ  فَإِنَّ  ُهمۡ ِمنۡ  تَبَِعَك  َ�َمن َهۡب ذۡ ٱ قَاَل ﴿ ٓ  ؤُُ�مۡ َجَزا  زِزۡ َتفۡ سۡ ٱوَ  ٦٣ �فُورٗ وۡ مَّ  ءٗ َجَزا
جۡ  تَِك بَِصوۡ  ُهمِمنۡ  َت َتَطعۡ سۡ ٱ َمنِ 

َ
 ِ�  ُهمۡ وََشارِ�ۡ  َورَِجلَِك  لَِك ِ�َيۡ  ِهمَعلَيۡ  لِۡب َوأ

 ٱ
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
يۡ ٱ يَعُِدُهمُ  َوَما ُهمۚۡ وَِعدۡ  دِ َ�ٰ وۡ ۡ�     ]٦٤  ،٦٣: اإلرساء[ ﴾٦٤ ُغُروًرا إِ�َّ  نُ َ�ٰ لشَّ

که از تو پیروي کنند، به راستی که  زادگان آدمی) فرمود: برو؛ آن دسته از به ابلیس (پروردگار
کیفر سخت و کامل شما خواهد بود. هر کدامشان را که توانستی، با صدایت (به سوي  ،دوزخ

و در اموال و فرزندان، ور شو  ات بر آنان حمله معصیت) برانگیز و با سربازان سواره و پیاده
ي  بده؛ و شیطان، به آنان فقط وعده  و به آنان وعده انخودت را شریکشان بگرد

 دهد. دروغین می

اید و  بگویید، شیطان را از خوردن منع کرده »اهللا �سم«اگر هنگام غذا خوردن 
اهللا نگویید، با شما  تواند در غذا خوردن با شما شریک شود؛ اما اگر بسم دیگر نمی
کنید، در  اهللا او را از خوردن منع می بسمچنین هنگامی که با گفتن  گردد. هم شریک می
اي از دستتان بیفتد؛ اگر آن را بردارید، پس از آنِ شماست و  نشیند تا لقمه  انتظار می

خورد. لذا اگرچه در غذا خوردن با شما شریک  اگر رهایش کنید، شیطان آن را می
باره نیز او را در  ر اینخود را شریکتان کرد. پس داي از دستتان افتاد،  نشد، اما در لقمه

افتد، آن  اي خرما و امثال آن از دستتان می اي غذا یا دانه تنگنا قرار دهید و وقتی لقمه
 را بردارید و خاك و خاشاکش را پاك کنید و آن را بخورید و براي شیطان نگذارید.

و  از خوردن چیزهایی چون نان، برنجکه آیا باید پس  ست این ي پنجم: نکته
اند: هرکس چیزي بخورد که روي  رخی از علما گفتهآن وضو بگیریم یا نه؟ ب امثال

به  که پیامبر ست اینشود، بر او واجب است که وضو بگیرد. دلیلشان  آتش پخته می
هایی دستور داده است. اما دیدگاه صحیح،  وضو گرفتن پس از خوردن چنین خوراك

ذکر کرده و در  /که مؤلف که در حدیث جابر که واجب نیست؛ چنان ست این
باشد. یعنی  نیز آمده است: این عمل، واجب نیست؛ بلکه سنت می» صحیح بخاري«
که وقتی چیزي خوردیم که روي آتش پخته شده بود، حتی  ست اینو افضل،  تربه
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چه از  آناگر وضو داشتیم، دوباره وضو بگیریم. البته وضو گرفتن واجب نیست. زیرا 
وضو گرفتن پس از خوردنِ خوراك  این بزرگوارکه  ست این، ثابت شده پیامبر
 بندي نکرده است. شده بر روي آتش را ترك نموده و به این عمل پاي پخته

پرسید: آیا پس از خوردن گوشت شتر، وضو بگیریم؟  اهللا شخصی، از رسول
آن شخص، سؤال کرد: آیا پس از خوردن گوشت گوسفند، وضو ». بله«فرمود: 
زیرا اگر کسی در حالِ وضو، ». اگر بخواهی...«یعنی:  )1(.»إِْن ِشئْت«؟ فرمود: بگیریم

شکند و باید وضو بگیرد. اما شستن شرمگاه واجب  گوشت شتر بخورد، وضویش می
لذا اگر باشد.  نیست؛ زیرا ادرار و مدفوع نکرده است. فقط وضو گرفتن، واجب می

ب است که براي نماز، وضو کسی وضو داشت و گوشت شتر خورد، بر او واج
طور کامل پخته است؛  پخته بوده یا به کند که این گوشت، نیم بگیرد؛ فرقی نمی

کند که این گوشت، از کدام قسمت شتر باشد: جگر، قلب،  چنین فرقی نمی هم
گوشت بدون چربی، شش و سیرابی و امثال آن؛ یعنی خوردن گوشت شتر از هر 

که هیچ قسمتی را  بدون این شکند. زیرا پیامبر جاي بدنش که باشد، وضو را می
 دستور داده است.پس از خوردن گوشت شتر، به وضو گرفتن مستثنا کند، 
راستی بوستان  و به باشد می، کتابی جامع و سودمند »الصالحین ریاض«کتاب 
ها و گیاهان زیبا و باطراوت  انواع گلو در آن  و گلشن صالحان استنیکوکاران 
تر  که در کم ست ید. آري؛ این کتاب، حاوي مسایل علمی و نکات و آدابوجود دار

 شود. کتابی دیده می
*** 

 .1469صحیح مسلم، ش:  )1(
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بیرون ظرف، و ناپسند بودن تنفس در ظرف؛ و استحباب دور 

 دادنِ ظرف از سمت راست

�ٍس  -٧٦١
َ
ا.اكَن يتَنفَّ  اهللاأنَّ رسوَل  َعن أ

ً
الث

َ
اِب ث َ  )1([متفقٌ علیه] ُس يف الرشَّ

نوشیدنی را با سه نفس  -آب و هرگونه - اهللا  گوید: رسول می انس ترجمه:
 خورد. می

ِب ابَلِع�، : «اهللاقال: قال رسول  $وعن ابن عباٍس  -٧٦٢ رُشْ
َ
ُ�وا واِحًدا ك ال �رَْشَ

ْ�تُ 
َ
وا إِذا أ الَث، وَسمُّ

ُ
ُ�وا َمْث� وث ْ�ُتْم َرَ�ْعُتمْ َولِ�ن ارْشَ

َ
ْ�ُتْم، وامْحَدوا إِذا أ [ترمذي، این  ».ْم رَشِ

 )2(باشد.] حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می
مانند شتر به «فرمود:  اهللا روایت شده است: رسول $از ابن عباس ترجمه:

باره و با یک نفس آب نخورید؛ بلکه با دو یا سه نفس آب بنوشید و هنگام  یک
 ».اهللا بگویید و پس از پایان، الحمدهللا وشیدن بسمن

َتاَدةَ  -٧٦٣
َ
نَّ انلَّيِبَّ  وعن أيب �

َ
َس يف اِإلناءِ. أ  )3([متفقٌ علیه] َ�َ� أن يُتََنفَّ

 منع فرمود. آبدر ظرف  نفس کشیدناز  گوید: پیامبر می ابوقتاده ترجمه:

�ٍس  -٧٦٤
َ
نَّ رسول  وعن أ

َ
نَبٍ  اهللاأ

َ
يِتَ بِل

ُ
، وَ�ْن  أ ْعرايِبٌّ

َ
قد ِشيب بَِماٍء، وََ�ْن يَِمينِِه أ

بو بَ�رٍ 
َ
اَل: �َسارِهِ أ

َ
ْعَرايِبَّ َوق

َ
ْ�َطى األ

َ
رَشَِب، ُ�مَّ أ

َ
يْمنَ «، ف

َ
ْ�َمَن فاأل

َ
 )4([متفقٌ علیه] ».األ

مقداري شیر آوردند که با آب  اهللا براي رسولگوید:  می انس ترجمه:
صحرانشینی نشسته بود و سمت چپش  امبرمخلوط شده بود؛ سمت راست پی

که خود از آن شیر نوشید، آن را به صحرانشین داد و  پس از این اهللا ؛ رسولابوبکر

 .2028؛ و صحیح مسلم، ش: 5631صحیح بخاري، ش:  )1(
 .319، ش: /؛ و ضعیف الترمذي، آلبانی6233است؛ ضعیف الجامع، ش:  ضعیف )2(
 .267؛ و صحیح مسلم، ش: 5630صحیح بخاري، ش:  )3(
 .2029)؛ و صحیح مسلم، ش: 5619، 2352صحیح بخاري، ش: ( )4(
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ست که سمت  نی در ترتیب پذیرایی، حق با کسی[یع». راست، سپس راست«فرمود: 
 باشد.] راست می

نَّ رسول  وعن سهل بن سعدٍ  -٧٦٥
َ
يِتَ �رشاٍب، فرشِ  اهللاأ

ُ
َب ِمْنُه وَ�ْن يَِمينِِه أ

ْشَياٌخ، فقال للُغالم: 
َ
ِ أ ْعِطَي ُهؤالءِ؟«ُغالٌم، وعن �ََسارِه

ُ
ْن أ

َ
َذُن يل أ

ْ
تَأ

َ
فقال الُغالُم: ال » أ

وثُِر بِنَ اهللاو
ُ
َحًداِمنَك  ِصييِب ، ال أ

َ
ُه رسوُل أ

َّ
تل

َ
 )1([متفقٌ علیه] هِ.دِ  يَ يِف  اهللا ، ف

از  نوشیدنی آوردند؛ پیامبر اهللا رسولگوید: براي  می سهل بن سعدترجمه: 
سال بودند.  اي بود و سمت چپش تعدادي بزرگ آن نوشید و سمت راستش پسربچه

» ها بدهم؟ دهی که ابتدا به این آیا به من اجازه می«به آن پسربچه فرمود:  پیامبر
 کس را در سهمی که از شما خدا! به اهللا سوگند هیچ خیر؛ اي رسول«پسربچه گفت: 

ظرف را در دست آن پسر  لذا پیامبر». دهم نصیبم شده است، بر خود ترجیح نمی
 نهاد.

 بوده است.] $[این پسربچه، عبداهللا بن عباس
 شرح

باب: روش نوشیدن و مستحب بودن سه بار تنفس در «گوید:  می /مؤلف
بیرون ظرف، و ناپسند بودن تنفس در ظرف؛ و استحباب دور دادنِ ظرف از سمت 

 ».راست
راستی  هاي غذا خوردن پرداخت. به تر به بیان آداب و روش پیش /مؤلف

 فرماید: گونه که اهللا متعال می شمار است؛ همان هاي االهی بر بندگانش، بی نعمت

ْ  �ن﴿ وا ِ ٱ َمَت نِعۡ  َ�ُعدُّ َّ�  �َ  ۡ�ُ ٓ     ]٣٤: ابراهيم[  ﴾ُصوَها
 ها را به شمارش درآورید. وانید آنت هاي اهللا را بشمارید، نمی و اگر بخواهید نعمت

داند  ست و کسی، قدر این نعمت را می هاي االهی دن و آشامیدن از نعمتخور
چشد. این، یکی از  که از آن محروم است و طعم گرسنگی و تشنگی را می

 574ي  شماره تر به تر پیش . این حدیث پیش2030؛ و صحیح مسلم، ش:2351صحیح بخاري، ش:  )1(
 ذکر شد.
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کند تا قدر  دار، از خوردن و آشامیدن خودداري می هاي روزه است. لذا روزه حکمت
 را بداند.این نعمت پروردگار 

که انسان، در ابتدا  دیگري، آدابی دارد؛ از جمله این نوشیدنیِو هر  آب آشامیدن
چنین آب را با سه نفس بخورد. زیرا انس بن  اهللا بگوید و در پایان، الحمدهللا. هم بسم

 ».خورد نوشیدنی را با سه نفس می -آب و هرگونه - اهللا  رسول«گوید:  می مالک
کرد؛ دوباره سر  کشید و سپس ظرف را از دهان خود جدا می یاي سر م یعنی جرعه

نوشید و در  نمود و سومین بار نیز می گاه ظرف را از دهان خود جدا می کشید و آن می
از نفس  پیامبر«آمده است:  که در حدیث ابوقتاده کرد. چنان ظرف، تنفس نمی

ظرف را آلوده که این کار،  ست اینحکمتش ». کشیدن در ظرف آب منع فرمود
زایی از معده،  شود، عوامل بیماري بسا با بازدمی که وارد ظرف می کند؛ زیرا چه می

مري یا دهانِ شخص، وارد ظرف گردد و این، براي شخصی دیگر که از این ظرف 
خورد یا در ظرف،  چنین کسی که با یک نفس آب می استفاده کند، خوب نیست؛ هم

رو  از این سان خفه شود. ب در گلویش بپرد و بدینکشد، احتمال دارد که آ نفس می
بلکه باید آب را در سه نفس خورد و در از تنفس در ظرف منع نموده است؛  پیامبر

 هر نفس، ظرف را از دهان جدا کرد.
تر است و تشنگی  خبر داده است که رعایت این روش، گواراتر و سالم پیامبر

برد و به  که از نوشیدن آب لذت می ضمن اینسازد. یعنی انسان،  را بهتر برطرف می
ها و مجاريِ  شود و هم آب در روده اش رفع می شود، هم تشنگی بیمار مبتال نمی

 رود. گوارشِ وي فرو می
که به سبب  ست یي سوخت و سازِ معده و حرارت زیرا عطش یا تشنگی، نتیجه

 به سببو گاه  آید هاي بدن پدید می ها و دیگر بخش کمبود آب در معده، سلول
باره وارد بدن شود، ضرر دارد؛ اما اگر انسان، آب را  یک لذا اگر آب به بیماري.

ها و  رود و هم از بیماري اش از میان می تدریج وارد بدنش کند، هم تشنگی به
 مانَد. ي آب به بدنش، سالم می باره هاي ناشی از ورود یک زیان

اي آب بنوشیم که  گونه بهبپرهیزیم و  رو شایسته است که از سرکشیدن آب از این
اي بنوشیم، سپس  تدریج وارد معده کنیم؛ جرعه مکیم؛ یعنی آب را به  گویا آن را می
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اي دیگر و به همین ترتیب در  بکشیم و باز جرعه سظرف را از دهان جدا کرده، نف
 سه جرعه و در سه نفس آب بخوریم. این، سنت است.

یدنی، مثل آب، چاي و قهوه به چه روشی عمل کنیم؟ اما هنگامِ پذیرایی با نوش
خواهد به حاضران، آب بدهد؛ ابتدا از چه کسی آغاز  شود و می یعنی شخصی وارد می

گوییم: اگر کسی، درخواست آب یا نوشیدنی کرده است، ابتدا به او  نماید؟ می
تر  دا از بزرگایم، ابت دهیم و اگر این آب یا نوشیدنی را به درخواست کسی نیاورده می

اگر هر کسی،  نماییم. ترها را از سمت راست، رعایت می کنیم و ترتیب بزرگ آغاز می
دهیم که  به کسی می سپستر شروع کرده،  فنجان یا ظرف خودش را داشت، از بزرگ

سمت چپِ وي قرار دارد. زیرا کسی که در سمت چپِ اوست، در حقیقت در سمت 
کند، ترتیب پذیرایی  ان میزبان یا کسی که پذیرایی میس باشد و بدین راست میزبان می

کند؛  به عنوان مثال: شخصی درخواست آب مینماید.  از سمت راست را رعایت می
نوشد. اگر کسی که آب آورده، باالي سرِ این فرد ایستاده  آورند و او می برایش آب می

ن را به او که آن شخص آب نوشید، لیوا و منتظر پس گرفتن لیوان است، همین
دهد که سمت راست اوست؛ فرقی ندارد  و گرنه، لیوان را به کسی می گرداند برمی

کسی که سمت راست اوست، کوچک باشد یا بزرگ، از بزرگان و اشراف باشد یا از 
 افراد عادي.

. مقداري شیر آوردند با آب مخلوط شده بود که براي پیامبر ست ایندلیلش، 
؛ $رانشینی نشسته بود و سمت چپش ابوبکر و عمرصح سمت راست پیامبر

به  که خود از آن شیر نوشید، آن را به صحرانشین داد. عمر پس از این اهللا رسول
دار،  از اصحاب مشهور و نام زیرا ابوبکر». این، ابوبکر است«صحرانشین گفت: 

 وبکر صدیقاین را گفت تا صحرانشین، اب بود. لذا عمر ي پیامبر بلکه یارِ ویژه
 جا پیامبر را گرامی بدارد. اما صحرانشین، ظرف شیر را گرفت و نوشید. آن

. ی پوشیدن نیست، ترجیح دادسکه فضایلش بر ک صحرانشین را بر ابوبکر صدیق
 قرار داشت و ابوبکر صدیق علتش این بود که صحرانشین، سمت راست پیامبر

[یعنی در ترتیب ». سپس راست راست،«فرمود:  که پیامبر سمت چپش. چنان
 باشد.] که سمت راست می ست یپذیرایی، حق با کس
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از آن نوشید و  نوشیدنی آوردند؛ پیامبر اهللا براي رسولو اما داستان دوم: 
به آن  سال بودند. پیامبر اي بود و سمت چپش تعدادي بزرگ سمت راستش پسربچه

پسربچه گفت: » ها بدهم؟ بتدا به ایندهی که ا آیا به من اجازه می«پسربچه فرمود: 
کس را در سهمی که از شما نصیبم شده  خدا! به اهللا سوگند هیچ خیر؛ اي رسول«

ي نوشیدنی شما  مانده یعنی دوست دارم من از باقی». دهم است، بر خود ترجیح نمی
 ظرف را در دست آن پسر نهاد. بخورم. لذا پیامبر

یرایی خردسالی که سمت راست قرار دارد، بر دهد که در ترتیب پذ این، نشان می
گر  که داستان نخست، نشان چنان سالی که در سمت چپ است، ترجیح دارد. بزرگ

که اگر در سمت راست، یک فرد عادي یا کسی باشد که قدر و منزلت  ست این
تري دارد، بر بزرگان و اشرافی که سمت راست هستند، مقدم خواهد بود. زیرا  کم

نُوا«رموده است: ف پیامبر َال َ�يَمِّ
َ
نُوا أ َال َ�يَمِّ

َ
نُوا أ َال َ�يَمِّ

َ
ْ�َمنُوَن، أ

َ
ْ�َمنُوَن األ

َ
ْ�َمنُوَن األ

َ
 )1(.»األ

ها که سمت  ها که سمت راست هستند، آن ها که سمت راست هستند، آن آن«یعنی: 
در  ».هان! ترتیب را از سمت راست رعایت کنید«و سه بار فرمود: » راست هستند

خواهد به حاضران  که می ست یي کس گونه آمده است؛ البته این، درباره دیث، اینح
 یک جلسه آب بدهد.

آورد  امروزه روش پذیرایی بدین ترتیب است که شخص، وسایل پذیرایی را می
 اهللا این، مطابق سنت است؛ زیرا در زمان رسول کند. تر مجلس شروع می و از بزرگ

خواست مسواکش را به یکی  می چنین پیامبر کردند. هم ز میپذیرایی را از ایشان آغا
؛ به ایشان گفته شد، [یعنی جبرئیل به از دو نفري بدهد که در برابرش ایستاده بودند

باره احادیثی آمده است که نشان  در اینبده.  تر) تر (مسن بزرگایشان گفت:] به 
تر مجلس شروع کنید،  بزرگشوید، از  دهد که وقتی براي پذیرایی وارد مجلس می می

 نه از سمت راست.
*** 

 .نقل از انس به 2029؛ و مسلم، ش: 2571بخاري، ش:  )1(
                                           



و  ظرف آبي مشک،  باب: ناپسند بودن نوشیدن از دهانه -112
 ، نه تحریمیست یکه این کراهت، تنزیه امثال آن؛ و بیانِ این

ْسِقَيِة. يع�:  اهللاقال َ�َ� رسوُل  عن أيب سعيٍد اخلْدرِيِّ  -٧٦٦
َ
عِن اْختَِناِث األ

ْن تُ�رَسَ 
َ
َواُهها، َو�رُْشَب منها.أ

ْ
ف
َ
 )1([متفقٌ علیه] أ
ي  از نوشیدن آب از دهانه اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

 مشک منع فرمود.

و الِقْر�ِة. اهللاقال: َ�َ� رسوُل  وعن أيب هر�رة -٧٦٧
َ
قاءِ أ َب ِمْن يِفِّ السِّ ن �رُْشَ

َ
 أ

 )2([متفقٌ علیه]
ي ظرف آب و  از نوشیدنِ آب از دهانه اهللا د: رسولگوی می ابوهریره ترجمه:

 مشک منع فرمود.

اِن بِْن ثابت -٧٦٨ ْخِت َحسَّ
ُ
ابٍت أ

َ
بَْشَة بِْنِت ث

َ
مِّ ثابٍِت ك

ُ
وعنها قالت: دَخل  وعن أ

قَطْعُتُه. اهللايلَعَّ رسوُل 
َ
ائًما. َ�ُقْمُت إىِل �ِيَها ف

َ
قٍة ق

َّ
رَشَِب ِمن يِفِّ قِْر�ٍة ُمَعل

َ
ذي، این [ترم ف

 )3(باشد.] حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می
 اهللا گوید: رسول می $ثابت، کبشه بنت ثابت، خواهر حسان بن ثابت ام ترجمه:

. لذا برخاستم و ي مشکی که آویزان بود، آب نوشید نزدم آمد و ایستاده از دهانه
 ي مشک را بریدم (تا آن را نگه دارم). دهانه

به آن خورده بود،  ي مشک را برید تا محلی را که دهان پیامبر دهانه &تثاب [ام
ي ظرف است  گر جایز بودن نوشیدن از دهانه . این حدیث، نشانکند براي تبرك حفظ

ي  که انسان از دهانه ست ایندهد که بهتر و افضل،  و دو حدیث پیشین، نشان می
 ظرف، آب نخورد.]

 

 .2023؛ و صحیح مسلم، ش: 5625صحیح بخاري، ش:  )1(
 ؛ مسلم، این حدیث را روایت نکرده است.5628صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1542، ش: /صحیح الترمذي، آلبانی )3(

                                           



 203 مشک ي از دهانه دنیناپسند بودن نوشباب: 

 شرح
ي مشک، ظرف آب و امثال  بودن نوشیدن از دهانه ناپسند«گوید:  می /مؤلف

 ».، نه تحریمیست یکه این کراهت، تنزیه آن؛ و بیانِ این
ي مشک یا ظرف، آب نخورد.  که انسان از دهانه ست اینیکی از آداب نوشیدن، 

از این کار منع کرده است. در گذشته آب را در مشک و امثال آن نگه  زیرا پیامبر
 رو پیامبر شد. از این گاه خاشاك، حشرات و امثال آن در آب دیده می داشتند؛ لذا می

ي آن منع فرمود؛ لذا حکمتش،  ي مشک و نوشیدن آب از دهانه از تا کردنِ دهانه
ي مشک، آب بخورد،  بسا آب، آلوده باشد و وقتی انسان، از دهانه که چه ست این

 شود. متوجه آلودگی آب نمی
خواست آب بخورد که ناگهان ماري از مشک بیرون  که باري شخصی می چنان

قدر خطرناك بوده است! هر آن امکان داشت او را بگزد یا آسیبی به او  چه آمد.
هاي مخصوص آب، خطرناك  شیرِ آب یا سبوها و ظرفآب خوردن از  البته برساند.

ادي اي نبود، ایر : اگر چارهست گفتنینیست و حکمِ نوشیدن آب از لیوان را دارد. 
ي مشک آب بنوشد. مثالً تشنه هست و لیوانی با خود ندارد؛  ندارد که انسان از دهانه
ذکر کرده،  /مؤلفگونه که  خورد. زیرا همان ي مشک آب می در این حالت از دهانه

 ، نه تحریمی.ست یاین نهی، نهیِ تنزیه
ایستاده آید که هنگام ضرورت، نوشیدن آب در حالت  ثابت چنین برمی از حدیث ام

از نوشیدن آب در حالت ایستاده منع نموده است؛ اما وقتی  پیامبرآري؛ ایرادي ندارد. 
ضرورت باشد، مثلِ وقتی که لیوان یا ظرفی در دسترس نیست و مشک، آویزان است و 

رسد، نوشیدن آب در حالت ایستاده ایرادي  دهان انسان در حالت نشسته به مشک نمی
 از مشکی که آویزان بود، آب نوشید.ایستاده  ،رکه پیامب چنان ندارد.

جایز است؛  دهد که تبرك جستن به آثار پیامبر چنین نشان می این حدیث، هم
جستند. البته  تبرك می به عرق، آب دهان، لباس و موي پیامبر گونه که صحابه همان
 )1(است. بوده جستن به آثار دیگران، جایز نیست و این امر، مخصوص پیامبر تبرك

ي  ست تا زمینه مانده باشد و این، از حکمت االهی اهللا کسی سراغ ندارد که چیزي از آثار رسول )1(
 نظیر است. که در این موضوع، بی /از عالمه آلبانی» التوسل، انواعه واحکامه«شرك، مرتفع گردد. ر.ك: 

                                           



 باب: ناپسند بودن دمیدن در نوشیدنی -113

نَّ انلَّيِبَّ  َعن أيب سعيٍد اخلدريِّ  -٧٦٩
َ
اِب فقال رَُجٌل:  أ َ�َ� َعِن انلَّفِخ يِف الرشَّ

راها يف اِإلناء؟ فقال: 
َ
َها«القَذاةُ أ

ْ
ْهرِ�

َ
ْرَوى ِمْن َ�َفٍس َواِحٍد؟ قال: » أ

ُ
 ال أ

ِّ
بِن «قال: فإِ�

َ
أ
َ
ف

[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح  ».َح إًِذا َ�ْن �ِيَك الَقدَ 
 )1(باشد.] می

از دمیدن در آب منع نمود.  گوید: پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:
». آن را بریز«بینم؟ فرمود:  شخصی عرض کرد: حتی وقتی که در ظرف، خاشاك می

در این صورت ظرف را از «؟ فرمود: شوم؛ چه کنم گفت: به یک نفس سیراب نمی
 ».دهانت جدا کن (و پس از نفس کشیدن، آب بنوش)

ْو ُ�ْنَفَخ  عنهما أنَّ انلَّىِبَّ  اهللاوعن ابن عباس ريض  -٧٧٠
َ
َس يف اِإلنَاءِ أ ن يُتَنفَّ

َ
َ�َ� أ

 )2(باشد.] [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می �ِيه.
از نفس کشیدن یا فوت کردن در ظرف،  گوید: پیامبر می $عباس ابن ترجمه:

 منع نمود.
 شرح

کراهت «در آداب خوردن و نوشیدن، بابی بدین عنوان گشوده است:  /مؤلف
 ».دمیدن در نوشیدنی

ها از دمیدن در نوشیدنی منع شده است.  و سپس دو حدیث ذکر کرده که در آن
از  رو پیامبر زا وجود داشته باشد. از این یماريبسا در بازدم انسان، عوامل ب زیرا چه

دمیدن یا فوت کردن در نوشیدنی، منع نمود. شخصی پرسید: آیا وقتی در آب، 
؛ یعنی آبی را که در آن »آن را بریز«بینم، فوت نکنم تا بیرون بیفتد؟ فرمود:  خاشاك می

سیر  من به یک نفس«خاشاك است، بریز و در آن فوت نکن. سپس عرض کرد: 
به او  پیامبریعنی هنگام آب خوردن، به نفس کشیدن نیاز دارم؛ چه کنم؟ ». شوم نمی

 .1538، ش: /؛ و صحیح الترمذي، آلبانی385صحیحۀ، ش: ؛ السلسلۀ ال6912صحیح الجامع، ش:  )1(
 .1539، ش: /؛ و صحیح الترمذي، آلبانی2037؛ إرواءالغلیل، ش: 6820صحیح الجامع، ش:  )2(

                                           



 205 یدنیدر نوش دنیناپسند بودن دمباب: 

. باز و پس از نفس کشیدن، آب بنوشد دجدا کن شظرف را از دهاندستور داد که 
نفس تازه کند و دوباره بنوشد. البته برخی از علما فوت کردن در نوشیدنی را در 

؛ مثالً هنگامی که نوشیدنی، داغ است و شخص، اند حالت ضرورت، مستثنا دانسته
بلکه  است در نوشیدنی فوت نکند.عجله دارد. ناگفته نماند که در این حالت نیز بهتر 

دنی را از این ظرف به آن ظرف ینوشچند بار اگر ظرف دیگري در دسترس است، 
 بریزد تا زودتر سرد شود.

باشد و  هت کامل مییابیم شریعت اسالمی از هر ج جاست که درمی این
گوید:  می ابوذر گونه که همانموزش داده است. هر چیزي را به ما آ اهللا رسول

اي  پرنده که اي باقی نگذاشت؛ چنان چیزِ ناگفتهدر حالی از دنیا رفت که  اهللا رسول«
اش با ما سخن گفته و به ما علم و دانش  که درباره گشاید، مگر این نمی  در آسمان بال

ي پرندگان آسمان نیز با آموزشِ اهللا و پیامبرش  آري؛ حتی درباره )1(».ه استآموخت
 اطالعاتی داریم.

گفت: پیامبرتان هر چیزي به شما آموخته  از مشرکان به سلمان فارسی یکی
گفت: آري؛  سلمان فارسی. ي نشستن در هنگامِ قضاي حاجت است؛ حتی نحوه

تر از سه  بله ننشینیم؛ با دست راست و کمپس چه! به ما آموخته است که روي به ق
 يي حیوانات و امثال آن را برا مانده سنگ استنجا نکنیم و استخوان، سرگین و پس

 کار نبریم. نجا بهست ا
و هیچ  باشد میدر هر حال، به فضل پروردگار، شریعت ما از هر جهت کامل 

کند. این، ردي آشکار شود و نیاز ندارد که کسی آن را کامل  نقصی در آن یافت نمی
کنند آیین اسالم فقط به تنظیم روابط میان بنده و  که گمان می ست یخردان بر بی

شود و کار و  وزه منحصر میهایی از قبیل نماز و ر پردازد و به عبادت پروردگار می
خرد و  ها چه بی ي روابط و معامالت مردم با یکدیگر ندارد. این اي درباره برنامه

) از طریق سفیان بن عیینه از فطر از 2/155روایت: طبرانی در الکبیر ( اسنادش ضعیف است؛ )1(
عیینه، این  و غیر از  ابن«) گفته است: 6/290طنی در العلل (ابوالطفیل از ابوذر به صورت مرفوع؛ دارق

شاهد ». اند و همین، صحیح است روایت را از فطر از منذر ثوري از ابوذر، به صورت مرسل نقل کرده
 باشد. این معنا، روایت شافعی در مسند اوست که اسنادش ضعیف می
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ي بقره]  سوره 282ي  ، [یعنی آیه»مداینه«ي  ي قرآن، آیه ترین آیه بزرگسرند!  سبک
ها چگونه ادعا  پردازد. حال این دار در میان مردم می ي مدت است که به موضوع معامله

چه همه کنند که اسالم به روابط و معامالت مردم با یکدیگر توجه نکرده است؟!  می
ظیم و اصالح روابط اقتصادي و امثال آن آیه در قرآن کریم به مسایل مالی و تن

که سنت نبوي نیز همین ویژگی را دارد. پس الحمدهللا شریعت  پرداخته است! چنان
 اسالمی از هر جهت کامل است.

*** 



که  باب: جایز بودن نوشیدن در حالت ایستاده و این -114
 نوشیدن در حالت نشسته بهتر است

 )1(تر گذشت. اشاره کرد که پیش &توان به حدیث کبشه میباره  در این

رَشَِب َوُهَو  عنهما قال: َسَقْيُت انلَّيِبَّ  اهللاوعن ابن عباس ريض  -٧٧١
َ
ِمْن َزْمَزم، ف

ائٌم.
َ
 )2([متفقٌ علیه] ق

دادم و ایشان، ایستاده  گوید: از آب زمزم به پیامبر می $ابن عباس ترجمه:
 نوشید.

ةَ عَ وَ  -٧٧٢ ٌّ قا ن الَ�َّال بِن سرْبَ  يلَعِ
َ

ىت
َ
  ل: أ

ِّ
ائًما، وقال: إِ�

َ
رَشِب ق

َ
باب الرَّْحَبِة ف

يُْت َرسوَل 
َ
ُت. اهللاَرأ

ْ
ْ�ُتُموِ� َ�َعل

َ
َما َرأ

َ
 )3([روایت بخارى] َ�َعَل ك

آمد و  -کوفهمسجد  -ي  به محوطه گوید: علی می نزّال بن سبره ترجمه:
گونه  که ایستاده آب نوشید؛ همانرا دیدم  اهللا رسول«ایستاده، آب نوشید و فرمود: 

 ».که شما مرا دیدید که ایستاده آب نوشیدم

ُل ىلَع َعهِد رُسوِل  اهللاوعن ابن عمر ريَض  -٧٧٣
ُ
�

ْ
ُْن  اهللاعنهما قال: كنَّا نَأ و�َ

ُب َو�ُْن قياٌم. [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن  َ�ْميش، و�رَْشَ
 )4(باشد.] صحیح می

رفتیم،  در حالی که راه می اهللا گوید: ما، در دوران رسول می $عمر ابن جمه:تر
 نوشیدیم. م و در حالی که ایستاده بودیم، آب مییدخور می

 .768ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
 .2027؛ و صحیح مسلم، ش: 1637صحیح بخاري، ش:  )2(
 .5615بخاري، ش: صحیح  )3(
 .1533، ش: /صحیح الترمذي، آلبانی )4(
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ه -٧٧٤ بيِه عن جدِّ
َ
يُْت رُسوَل  وعن عمرو بن شعيب عن أ

َ
�رََشُب  اهللاقال: َرأ

اِعًدا.
َ
ائًما وق

َ
ته است: حسن صحیح [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گف ق

 )1(باشد.] می
را  اهللا روایت است: رسول از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش ترجمه:

 نوشید. دیدم که گاه ایستاده و گاه نشسته آب می

�ٍس  -٧٧٥
َ
َنا  َعِن انلَّىِبِّ  وعن أ

ْ
قل

َ
ائًما. قال قتادة: ف

َ
َب الرُّجُل ق ْن �رَْشَ

َ
نَُّه َ�َ� أ

َ
�

ل؟ ق
ْ
�

َ
ْخبُث.أل�َس: فاأل

َ
و أ

َ
رَشُّ أ

َ
 )2([روایت مسلم] ال: ذلَك أ

ُ  و� روايةٍ 
َ

نَّ انلَّ  هل
َ
ائمً  ىِبَّ أ

َ
ِب ق ْ  ا.زََجَر َعِن الرشُّ

که شخصی، ایستاده آب بنوشد، منع  از این گوید: پیامبر می انس ترجمه:
 گفتیم: خوردن چطور؟ فرمود: این، بدتر است. نمود. قتاده گوید: به انس

از نوشیدن در حالت ایستاده منع  گري از مسلم آمده است: پیامبردر روایت دی
 فرمود.

َ�نَّ « :اهللاقال: قاَل رُسوُل  وعن أيب هر�رة -٧٧٦ حَ  الَ �رْشَ
َ
ائمً أ

َ
ا، َ�َمْن ٌد ِمْنُ�ْم ق

يَْسَتِقئْ �يَِسَ 
ْ
ل
َ
 )3(]مسلم یتروا[ .»ف

ا، ایستاده آب یک از شم هیچ«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».ننوشد؛ و اگر کسی فراموش کرد و ایستاده آب نوشید، انگشت بزند تا باال بیاورد

 
 

 .1535، ش: /صحیح الترمذي، آلبانی )1(
 .2024صحیح مسلم، ش:  )2(
افزاید: در  . سپس میر استکَبا این لفظ، منگوید:  می /؛ عالمه آلبانی2026صحیح مسلم، ش:  )3(

ه، از نوشیدن آب در حالت ایستاده منع شده است؛ از جمله در روایتی از چند روایت از چند صحاب
، ولی با لفظی دیگر که در آن، به انگشت زدن و باال آوردن امر شده است؛ اما ذکري از ابوهریره

باشد. از  نسیان و فراموشی نیست. و وجه منکر بودنش، همین است؛ وگرنه، سایر حدیث، محفوظ می
 ام. آورده 177ر السلسلۀ الصحیحۀ، ش: رو آن را د این

                                           



 209 ستادهیدر حالت ا دنیبودن نوش زیجاباب: 

 شرح
که نوشیدن در  جایز بودن نوشیدن در حالت ایستاده و این«گوید:  می /مؤلف

 ».حالت نشسته بهتر است
. است باشد؛ زیرا این، روش پیامبر خوردن و آشامیدن در حالت نشسته بهتر می

 نوشید. خورد و نمی معموالً ایستاده چیزي نمی یعنی پیامبر
از نوشیدن آب در حالت ایستاده منع  در حدیثی صحیح آمده است که پیامبر

که راوي این حدیث است، پرسیدند: خوردن چطور؟  فرمود. از انس بن مالک
 فرمود: این، بدتر است.
کرده و صحیح دانسته، آمده که ترمذي آن را روایت  $عمر اما در حدیث ابن

خوردیم و در حالی که  رفتیم، می در حالی که راه می ما، در دوران پیامبر«است: 
بندي این دو حدیث، بدین نتیجه  لذا از جمع». نوشیدیم ایستاده بودیم، آب می

رسیم که نهی، براي تحریم نیست؛ بلکه بدین معناست که اگر خوردن و آشامیدن  می
باشد و خوردن و آشامیدن در حالت ایستاده، ایرادي ندارد.  ه، بهتر میدر حالت نشست

دادم و  از آب زمزم به پیامبر«باشد که گفته است:  می $عباس روایت ابن ،دلیلش
 ».ایشان، ایستاده نوشید

قرار دارد. این چشمه زمانی از » کعبه«که در نزدیک  ست اي هنامِ چشم» زمزم«
همسرش هاجر و پسرش اسماعیل را در مکه، تک  خلیلزمین جوشید که ابراهیم 

کس در مکه نبود؛ بلکه مکه، سرزمینی خشک و  و تنها رها کرد. در آن دوران هیچ
اي خرما و ظرفی آب براي همسر و فرزندش  کیسه خالی از سکنه بود. ابراهیم

جا  ها را آن ها را ترك کرد؛ زیرا اهللا متعال به او دستور داده بود که آن و آن گذاشت
خود را به او رساند و  &ها جدا شد و حرکت کرد، هاجر که از آن بگذارد. همین

کنی؟ آیا اهللا به تو چنین دستوري داده است؟  گفت: چگونه ما را تک و تنها رها می
پاسخ داد: آري. هاجر پس از شنیدن پاسخ شوهرش، گفت: حال که اهللا  ابراهیم

ي کمالِ  گذارد. این، نشانه پس خود، ما را تنها نمی چنین دستوري به تو داده است،
 ایمانِ هاجر است.

اسرائیل  باشد. فرعون بر بنی داستانش، مانند داستان مادرِ موسی بن عمران می
سان  داشت و بدین کُشت و زنانشان را زنده نگه می چیره شده بود و پسرانشان را می
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شود: منجمان به فرعون گفته بودند:  یآنان را به خفت و خواري کشانده بود. گفته م
رو  اسرائیل ظهور خواهد کرد که هالکت تو به دست اوست. از این مردي از میان بنی

 فرعون دستور داد که نوزادان پسر را بکشند.
اهللا متعال به او وحی کرد؛ یعنی وحیِ الهام، نه  نگران پسرش بود.مادر موسی 

ی چوبی بگذارد و در رد که موسی را در صندوقوحی نبوت. آري؛ اهللا به او الهام ک
کند. روشن است که انجامِ چنین کاري، براي یک مادر دشوار است؛  رودخانه رها

ي پروردگار اطمینان داشت. لذا به فرمانِ  مادر موسی، زنی باایمان بود و به وعده ولی
رها عمل کرد و موسی را در صندوقی چوبی گذاشت و آن را در رودخانه  اهللا

خواستند او  اي را که در آن بود، دیدند و می نمود. سربازان فرعون، صندوق و پسربچه
که این پسربچه را دید، مهرش در دلش افتاد؛  را بکُشند. اما همسر فرعون، همین

 فرماید: می که اهللا چنان

ُت مۡ ٱ َوقَالَتِ ﴿
َ
ن َعَ�ٰٓ  ُتلُوهُ َ�قۡ  َ�  َولََكۖ  ّ�ِ  َ�ۡ�ٖ  قُرَُّت  نَ َعوۡ فِرۡ  َرأ

َ
ٓ  أ وۡ  يَنَفَعَنا

َ
 أ

    ]٩: القصص[  ﴾٩ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوُهمۡ  اَوَ�ٗ  ۥَ�تَِّخَذهُ 
شید؛ چه بسا و همسر فرعون گفت: او (این نوزاد) روشنی چشم من و تو خواهد بود؛ او را نکُ

 دانستند. به ما سودي برساند یا او را به فرزندي بگیریم. و آنان (حقیقت را) نمی

وسی نگران شد و دلش تُهی گردید؛ یعنی با وجود ایمانی که به اهللا داشت، مادر م
با قدرتش کاري کرد که این کودك، از هیچ زنی  دلش به دنبال فرزندش بود. اهللا

خورد. خواهر موسی به  آوردند، این بچه از او شیر نمی اي می شیر نخورد؛ لذا هر دایه
رسد. وقتی دید مردم در  ارِ موسی به کجا میي مادرش آمده بود تا ببیند ک خواسته
 هستند، گفت: -موسی -اي براي این بچه  وجوي دایه جست

ُدلُُّ�مۡ  َهۡل ﴿
َ
ٰٓ  أ هۡ  َ�َ

َ
  ﴾١٢ ِصُحونَ َ�ٰ  ۥَ�ُ  َوُهمۡ  لَُ�مۡ  ۥُفلُونَهُ يَ�ۡ  ٖت َ�يۡ  لِ أ

    ]١٢: القصص[ 
 د و خیرخواهش هستند؟کنن اي را به شما نشان بدهم که او را سرپرستی می آیا خانواده

که از هیچ زنی شیر بخورد، به مادرش  سان اهللا متعال، موسی را پیش از آن بدین
تر مادرش او را به دریا  برگرداند و موسی فقط از مادرش شیر خورد؛ گرچه پیش

 انداخته بود!
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: فرمود &به هاجر گردیم؛ ابراهیم اش باز می و خانواده به داستان ابراهیم
به حال خود رها . هاجر گفت: پس اهللا متعال، ما را ورِ اهللا متعال استاین، دست

هاي مکه ماندند و هیچ  نخواهد کرد. لذا هاجر و فرزندش تک و تنها در میان کوه
کرد و به  جا نبود. هاجر از آب و خرمایی که با خود داشت، تغذیه می نآانسانی 

د و مادر، گرسنه گردید. روشن که آب و خرما تمام ش داد تا این فرزندش شیر می
است که وقتی مادرِ شیرده، چیزي براي خوردن نداشته باشد، شیر هم ندارد. در نتیجه 

 زد. بچه، گرسنه شد و جیغ می
ترین کوه برود تا بلکه کسی را ببیند یا  اهللا در دلِ هاجر انداخت که باالي نزدیک

طور که اینک نیز کوه صفا  ود. همانب» صفا«ترین کوه به او، کوه  صدایی بشنود. نزدیک
هایش را تیز کرد تا  ترین کوه به کعبه است. هاجر از صفا باال رفت و گوش نزدیک

ترین کوه در  گاه پایین آمد و به سوي نزدیک بلکه صدایی بشنود؛ اما کسی را ندید. آن
 از مروه باال رفت و خوب گوش داد؛ اما». مروه«سو رفت؛ یعنی به سوي کوه  آن

صدایی نشنید و کسی را ندید. میان صفا و مروه، دره یا مجراي سیل بود؛ هاجر وقتی 
 کرد  سرعت حرکت می بهشد، پاهایش را  یا فرورفتگیِ میان صفا و مروه می  درهوارد

تا از فرزندش غافل نشود و او را ببیند. وي، این کار را هفت مرتبه انجام داد و چون 
شنید. گفت: اگر کمکی از تو ساخته است، به ما کمک  هفت بار، کامل شد، صدایی

به فرمان  هاجر، فقط صدایی نشیده و چیزي احساس کرده بود. آري؛ جبرئیلکن. 
ي زمزم زد و  ي پا یا بالش به محلّ کنونی چشمه پروردگارش به زمین آمد و با پاشنه

یرامون چشمه که شاید این آب گُم شود، پ از زمین آب جوشید. هاجر، از ترس این
کرد و هم  سنگ چید. خود را از آب چشمه سیراب نمود؛ آبی که هم رفع تشنگی می

 داد. نوشید و به فرزندش شیر می رفع گرسنگی. او از این آب می
در آن اطراف بودند؛ از دور، چشمشان به پرندگانی » جرهم«ي  اي از قبیله عده

شوند.  ي دور دیده می ها از فاصله رندهکردند. پ ي زمزم پرواز می افتاد که باالي چشمه
اي باشد و پرندگان را به سوي  جا چشمه کردیم آن خبر نداشتیم و فکر نمیگفتند: 

جا آب وجود دارد. لذا به سوي  که آن ست اینگر  وجود پرندگان، نشانخود بکشد. 
ا ي جوشان را دیدند. لذ جا رسیدند و این چشمه که به آن پرندگان رفتند تا این
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 از وحشت و تنهایی درآمد. اسماعیل &سان هاجر جا اتراق کردند و بدین همان
 بزرگ شد و از این قبیله زن گرفت.

اسماعیل رفت؛ از  به مکه آمد و نزد هاجر و همسرِ پس از مدتی ابراهیم
از وضعیت ، همسر اسماعیلها پرسید.  ي وضعیت زندگی آن عروسش درباره

به او فرمود: وقتی شوهرت آمد، به او بگو:  اهیمزندگیشان سخت نالید. ابر
اش را عوض کند. وقتی اسماعیل به خانه بازگشت، از همسرش  چارچوب درب خانه

 -پرسید: آیا کسی نزدتان آمد؟ پاسخ داد: آري، پیرمردي آمد که چنین و چنان بود. 
و بگویم: به من گفت: تو را سالم برسانم و به ت -هایش را بیان کرد. یعنی ویژگی

 ات را عوض کنی. چارچوب درب خانه
از این سخن چه بود؟ منظورش این بود که  راهیمبراستی منظورِ ا به

نالید و  . زیرا از شوهرش میاین زنِ ناراض و شاکی را طالق دهد اسماعیل
فرمود: او پدرم بود و  همواره شکایت داشت که زندگیِ سختی دارند. اسماعیل

ات  درب هستی که گفته است آن را عوض کنم. پس نزد خانوادهتو، همان چارچوب 
 برو.

دوباره به  با زنی دیگر ازدواج کرد. پس از مدتی ابراهیم سپس اسماعیل
ي وضع  ي پسرش اسماعیل رفت. از همسر اسماعیل، درباره مکه آمد و به خانه

وبی داریم. ها سؤال کرد. آن زن، یعنی عروسش، پاسخ داد: ما، وضع خ زندگانی آن
ي  به او گفت: از طرف من به شوهرت سالم برسان و به او بگو: آستانه ابراهیم

به خانه آمد، همسرش به او  اش را محکم نگه دارد. و چون اسماعیل درب خانه
ي  جا آمد؛ تو را سالم رساند و گفت: آستانه ها به این دي با این ویژگیرگفت: پیرم
فرمود: او، پدرم بوده است و منظور از  ر. اسماعیلات را محکم نگه دا درب خانه

 ي درب، تو هستی. به من دستور داده که تو را نگه دارم. چارچوب یا آستانه
 )1(.»َطَعاُم ُطْعٍم وَِشَفاُء َسَقمٍ «که آب زمزم، آبی بابرکت و خجسته است:  خالصه این

ي شفا و  ازد و مایهس یعنی: آب زمزم، خاصیت غذا را دارد و گرسنگی را برطرف می

 .2435، ش: /صحیح الجامع، آلبانی صحیح است؛ )1(
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ُ «چنین در حدیثی آمده است:  هاست. هم بهبوديِ بیماري
َ

 )1(.»َماء َزْمَزم لَِما رُشَِب هل
یعنی: آب زمزم با هر هدفی که نوشیده شود، همان خاصیت را دارد. اگر آن را براي 

شید، سیر وشوید و اگر براي رفع گرسنگی بن رفع تشنگی بنوشید، سیراب می
اند که اگر کسی،  تی برخی از علما از این حدیث چنین برداشت کردهگردید. ح می

چنین اگر کسی  یابد؛ هم قصد شفا از آب زمزم بنوشد، بهبود می بیمار باشد و به
اش تقویت  قصد تقویت حافظ از آب زمزم بنوشد، حافظه حافظه باشد و به کم
که آبِ زمزم،  صه اینگردد. یعنی با هر هدفی که نوشیده شود، سودمند است؛ خال می

 باشد. آبی خجسته و بابرکت می
که بهتر است انسان، نشسته آب بنوشد؛ گرچه نوشیدن در  ي بحث این چکیده

ایستاده آب نوشید و  طالب که علی بن ابی حالت ایستاده نیز جایز است. چنان
دید که گونه که شما مرا دی را دیدم که ایستاده آب نوشید؛ همان اهللا رسول«فرمود: 

ها در حالت  دهد که آشامیدن آب و سایر نوشیدنی این، نشان می». ایستاده آب نوشیدم
 ایستاده، جایز است؛ گرچه بهتر است که انسان، نشسته آب بنوشد.

سردکن وجود داشته باشد  شود که اگر در مسجد، آب حال این پرسش مطرح می
ت نشسته آب بنوشد یا و شخصی وارد مسجد شود و بخواهد آب بنوشد، بهتر اس

إَِذا «مخالفت کرده که فرموده است:  ایستاده؟ زیرا اگر بنشیند، با این سخنِ پیامبر
َعتَْ�ِ 

ْ
َمْسِجد فَال َ�ِْلس َحىتَّ يَُص�ِّ َر�

ْ
َحدُ�ْم ال

َ
هرگاه یکی از شما «یعنی:  )2(.»َدَخَل أ

اگر ایستاده، آب  و ».شود، تا دو رکعت نماز نخوانده است، ننیشند وارد مسجد می
گوییم: در این حالت، بهتر است  بنوشد، افضل را ترك کرده است؛ حال چه کند؟ می

ایستاده آب بنوشد؛ زیرا نشستن پیش از این دو رکعت، از دیدگاه برخی از علما حرام 
ستاده آب بنوشد باشد. لذا ای نوشیدن آب در حالت ایستاده، جایز میکه  است؛ حال آن

 المسجد را بخواند. ت تحیتو سپس دو رکع
*** 

طور خاص ذکر  . حافظ، طرق و شواهد این روایت را به5502صحیح الجامع، ش:  صحیح لشواهده؛ )1(
 کرده است.

 .نقل از ابوقتاده به 714) و مسلم، ش: 1167، 444بخاري، ش: ( )2(

                                           



پس از همه آب  دهنده)، (آب باب: مستحب است که ساقی -115
 بنوشد

[ترمذي  يع�: رْشً�ا.» َساىق الَقْوِم آِخُرُهمْ «قال:  َعِن انلَّيبِّ  َعن أيب قتادة -٧٧٧
 )1(باشد.] این حدیث را راویت کرده و گفته است:حدیث حسن صحیح می

 -ي) یک گروه،  دهنده ساقی (آب«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوقتاده ترجمه:
 نوشد.] ب[یعنی در پایان آب  ».آخرینشان است -در نوشیدن

 شرح
دهنده)،  مستحب است که ساقی (آب«بابی بدین عنوان گشوده است:  /مؤلف

دهد، خود  لذا کسی که به گروهی آب، چاي و یا قهوه می .»پس از همه آب بنوشد
جیح دهد و اگر نوشیدنی، کم سان دیگران را بر خود تر نوشد تا بدین می آخر از همه

برداري از رهنمود  باشد، ساقی از سهم خود بگذرد. شکی نیست که این، فرمان
است؛ لذا اگر ساقی پس از پذیرایی از یک گروه، به آب یا نوشیدن میل  پیامبر

شود  دیث چنین برداشت میخورد. از این حبنداشته باشد، ملزم نیست که حتما آب 
کند تا همه بنوشند و  که ساقی با وجود میل و رغبت به آب و نوشیدنی، صبر می

که انسان، در خوردن و آشامیدن به  به این ست اي هو این، اشار نوشد. گاه خود می آن
خانه است، آب و غذا را پیشِ  کند. اگر میزبان یا صاحب  برادرانش خدمت می

 فرماید: اش می درباره که اهللا ارد؛ مانند ابراهیمگذ مهماناناش می

هۡ  إَِ�ٰٓ  فََراغَ ﴿
َ
ٓ  ۦلِهِ أ َ�هُ  ٢٦ َسِم�ٖ  لٖ بِعِجۡ  ءَ فََجا َ�  قَاَل  ِهمۡ إَِ�ۡ  ۥٓ َ�َقرَّ

َ
�  

ۡ
  ﴾٢٧ ُ�لُونَ تَأ

    ]٢٧  ،٢٦: الذاريات[ 
آورد. و آن را اي فربه (و بریان)  اش رفت و براي مهمانانش گوساله سپس پنهانی نزد خانواده

 خورید؟ نزدیکشان برد و گفت: مگر نمی

خورد.  گذارد و خود، در پایان می خانه آب و غذا را پیش مهمان می لذا صاحب
شود که آیا بهتر با مهمانانش غذا بخورد یا برایشان آب و  حال این پرسش مطرح می

صورت  ؛ این حدیث به1544، ش: /؛ صحیح الترمذي، ش: آلبانی3588ش: صحیح الجامع،  )1(
 آمده است. 681طوالنی در صحیح مسلم، ش: 
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و عرف  عادت غذا بیاورد و تنهایشان بگذارد تا خود مشغول خوردن شوند؟ این، به
ها سرِ سفره بنشیند، همین  مردم بستگی دارد. اگر مهمانانش دوست داشتند که با آن

خانه با مهمانانش سر سفره ننشیند،  که صاحب ست اینر را بکند و اگر عادت مردم، اک
اگر  رو از اینگردد.  به عرف مردم برمی مل نماید. یعنی این امر،پس به همین شکل ع

که با او سرِ سفره ننشینید و این را  ست اینذیرایی از مهمان، عرف مردم در پ
دانند، به همین ترتیب عمل کنید و مهمان را آزاد بگذارید تا خود،  نوازي می مهمان

ي پذیرایی از  که تعریف مردم از نحوه ست اینمهم، هرچه دوست داشت، بخورد. 
فرموده  کنیم. زیرا پیامبر مهمان چه باشد؛ لذا مطابق عرف از مهمان پذیرایی می

يُكِرْم َضيَْفهُ  اهللاَمْن اَكن يُْؤِمُن بِ «است: 
ْ
َْوِم اآلخر، فَل

ْ
هرکس، به اهللا و روز : «یعنی )1(.»وايل

نوازي  روش مهمان بینیم که پیامبر می ».قیامت ایمان دارد، مهمانش را گرامی بدارد
 ستگی دارد.را بیان نفرمود؛ در نتیجه این موضوع به عرف مردم ب

*** 

 .47؛ و صحیح مسلم، ش:6018صحیح بخاري، ش:  )1(
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نقره، و جواز نوشیدن از نهر و امثال آن با دهان و بدون استفاده 
از ظرف و دست؛ و حرام بودن استفاده از ظروف طال و نقره در 

 خوردن و نوشیدن و...

�ٍس  -٧٧٨
َ
الة، َ�َقاَم  َ�ْن أ ِت الصَّ ْهلِه، و�ىِق قال: َحرَضَ

َ
ارِ إىِل أ ر�َب ادلَّ

َ
َمْن اكَن ق

 رُسوُل 
َ

ىت
َ
أ
َ
ْوٌم ف

َ
  اهللاق

َ
أ ه، َ�َتَوضَّ فَّ

َ
ن يَبُْسَط �ِيِه ك

َ
َصُغَر الِمْخَضُب أ

َ
بِِمْخَضٍب ِمن ِحَجاَرة، ف

ال: َ�َما�ِ� وزِ�ادةً.
َ
ْنُتْم؟ ق

ُ
وا: َ�م ك

ُ
ال

َ
ُهم. ق

ُّ
[متفقٌ علیه؛ این، روایت بخاري  الَقْوُم لُك
 )1(است.]

 ُ
َ

ِ  و� رواية هل نَّ انلَّ  :سلمٍ مُ ول
َ
يِتَ بَِقدٍح رَْحَراٍح �ِيِه يَشٌء ِمْن  يبَّ أ

ُ
َداع بِإِناٍء ِمْن ماٍء، فأ

حَزْرُت 
َ
صابِِعه، ف

َ
ْ�ُظُر إىِل املاءِ يَنُْبُع ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
ُت أ

ْ
جَعل

َ
�س: ف

َ
اَل أ

َ
َصابَِعُه �ِيِه. ق

َ
َوَضَع أ

َ
َماٍء، ف

 ممَ 
َ
أ ْبِع�َ ا بْ�َ ْن تََوضَّ  .إىِل اثلََّما�ِ�َ  السَّ

هایشان نزدیک بود،  ها که خانه گوید: وقت نماز فرا رسید؛ آن می انس ترجمه:
در آن هنگام ظرفی سنگی براي هایشان رفتند و بقیه ماندند.  براي وضو به خانه

 مبرتر از آن بود که پیا ظرف، کوچکآوردند که در آن مقداري آب بود.  اهللا رسول
 از انسي حاضران از آن وضو گرفتند.  دستش را در آن باز کند. با این حال، همه

 پرسیدند: شما چند نفر بودید؟ پاسخ داد: بیش از هشتاد نفر.
ظرفی آب خواست.  پیامبردر روایتی دیگر از بخاري و مسلم، آمده است: 

 آن قرار داد. انسانگشتانش را در  عمقی برایش آوردند. پیامبر ظرف پهن و کم
جوشید. کسانی را که با آن وضو گرفتند،  گوید: دیدم از میان انگشتانش آب می می

 هفتاد تا هشتاد نفر تخمین زدم.
 

؛ روایت دیگر در صحیح بخاري، ش: 2279)؛ صحیح مسلم، ش: 3574، 195صحیح بخاري، ش: ( )1(
 ت.آمده اس 2279و صحیح مسلم، ش:  200
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تَانَا انلَّيِبُّ  بِن ز�دٍ  اهللاوعن عبد  -٧٧٩
َ
ُ َماًء يف تَْوٍر ِمْن ُصفٍر  قال: أ

َ
ْخرَْجَنا هل

َ
أ
َ
ف

.
َ
أ  )1([روایت بخاري] َ�َتَوضَّ

اي مسی  کاسهنزدمان آمد؛ برایش در  گوید: پیامبر می عبداهللا بن زید مه:ترج
 آب بردیم که با آن وضو گرفت.

نَّ رُسوَل  وعن جابرٍ  -٧٨٠
َ
ُ، فقاَل  اهللاأ

َ
نْصارِ، وَمعُه صاحٌب هل

َ
َدَخَل ىلع رَُجٍل مَِن األ

 : «اهللارُسوُل 
َ
ْيل

َّ
رَْعناإِْن اَكَن ِعْنَدَك َماٌء بَاَت َهِذهِ الل

َ
 ك

َّ
 )2([روایت بخاري] ».َة يف َشنٍَّة َو�ِال

 با یکی از یارانش نزد مردي از انصار اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:
، سرد شده است و -اگر نزد تو آبی هست که دیشب در مشک بوده «رفت؛ فرمود: 
 ».نوشیم میبا دهانمان از جوي، آب و گرنه،  -بیاور تا بنوشیم

ِب يف آ�ِيِة  قال: إِنَّ انلَّيِبَّ  حذيفةعن  -٧٨١ ْ يَباِج والرشُّ َ�َهانَا َعن احَلر�ِر وادلِّ
ة، وقال:  َهِب والِفضَّ ُ�ْم يف اآلِخَرةِ «اذلَّ

َ
نْيا، و� ل ُهْم يف ادلُّ

َ
 )3([متَّفقٌ علیه] ».ِ�َ ل

 ما را از پوشیدن انواع ابریشم و دیبا و نیز گوید: پیامبر می حذیفه ترجمه:
ها، در دنیا از آنِ کفار است و  این«نوشیدن در ظروف طال و نقره منع نمود و فرمود: 

 ».در آخرت، مخصوص شما

مِّ سلمة -٧٨٢
ُ
نَّ رُسوَل  &وعن أ

َ
ِة إِنَّما ُ�َ «قال:  اهللاأ ُب يف آ�َِيِة الِفضَّ ِي �رَْشَ

َّ
رِْجُر اذل

 )4([متفق علیه] ».يف َ�ْطنِِه نَاَر َجَهنَّمَ 
ِ و� روا  « :سلمٍ مُ ية ل

َّ
َهِب إِنَّ اذل ِة واذلَّ ُب يف آ�َِيِة الِفضَّ ْو �رَْشَ

َ
ُل أ

ُ
�

ْ
 ».ي يَأ

 :
َ

إِنَّما ُ�َرِْجُر يف َ�ْطنِِه نَاًرا مِْن َجَهنَّمَ «و� رواية هل
َ
ْو فضٍة ف

َ
 ».َمْن رَشَِب يف إِناٍء ِمْن َذَهٍب أ

روف نقره بنوشد، کسی که در ظ«فرمود:  اهللا گوید: رسول می &سلمه ام ترجمه:
 ».ریزد میآتش دوزخ را در شکم خود 

 .197صحیح بخاري، ش:  )1(
 ).5621، 5613صحیح بخاري، ش: ( )2(
 .2067)؛ و صحیح مسلم، ش: 5831، 5632صحیح بخاري، ش: ( )3(
 .2065؛ و صحیح مسلم، ش: 5634صحیح بخاري، ش:  )4(
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خورد و  کسی که در ظروف نقره و طال می«و در روایتی از مسلم آمده است: 
 ».آشامد... می

کسی که در ظرف طال یا نقره آب بنوشد، «و در روایتی دیگر از او آمده است: 
 ».ریزد آتشی از دوزخ را در شکمش می

 شرح
ي حکم استفاده از ظروف گوناگون گشوده است.  ربارهاین باب را د /مؤلف

چه  اند؛ مگر آن هاي اهللا در زمین، حالل ي آفریده که همه ست اینباید دانست اصل بر 
 فرماید: که دلیلی بر حرام بودنش وجود داشته باشد. زیرا اهللا متعال می

ِيٱ ُهوَ ﴿ ا لَُ�م َخلَقَ  �َّ  ٱ ِ�  مَّ
َ
    ]٢٩: ةالبقر[  ﴾اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

 چه را که در زمین وجود دارد، براي شما آفرید. ست که هر آن او، ذاتی

ها و گیاهان و سایر چیزهایی که در زمین هستند، براي  ي حیوانات، میوه لذا همه
چه که دلیلی شرعی بر حرام بودن آن وجود دارد. این، یک  ما جایزند؛ مگر آن

بیان فرموده است؛ لذا هرکس بگوید:  که اهللا متعال در کتابش ست یي کل قاعده
چیز حرام است، باید دلیلش را ذکر کند. مثالً اگر کسی، بگوید: این، حیوان حرام  فالن

گوییم: دلیلت چیست؟ اگر بگوید: این ظرف، حرام است، از او  است، به او می
گوید: فالن چیز حالل است،  زیرا کسی که میپرسیم: چرا و به کدامین دلیل؟  می
 باشد که اهللا متعال در قرآن کریم بیان فرموده است: خنش مبتنی بر اصلی میس

ِيٱ ُهوَ ﴿ ا لَُ�م َخلَقَ  �َّ  ٱ ِ�  مَّ
َ
    ]٢٩: البقرة[ ﴾اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

 چه را که در زمین وجود دارد، براي شما آفرید. ست که هر آن او، ذاتی

 و نیز فرموده است:

رَ ﴿ ا لَُ�م وََسخَّ ٰ َ�ٰ لسَّ ٱ ِ�  مَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
    ]١٣:  اجلاثية[  ﴾هُۚ ّمِنۡ  اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

 ها و زمین است، از فضل خویش براي شما مسخّر کرد. چه را که در آسمان ي آن و همه

این باب را با این عبارت گشوده است:  /رو مؤلف این، یک اصل است. از این
س سنگ باشند و چه از چوب یا ؛ چه از جن»ي ظروف... جایز بودن نوشیدن از همه«

هر جنس دیگري جز طال و نقره. زیرا خوردن و آشامیدن در ظروف طال و نقره، 
باشد. در حدیث  می $سلمه جایز نیست. دلیلش حدیث حذیفه بن یمان و ام
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نوشیدن در ظروف طال و نقره منع نمود ز از نی پیامبر: تصریح شده است حذیفه
که در  چنان». ا از آنِ کفار است و در آخرت، مخصوص شماها، در دنی این«و فرمود: 
 نیز بدین نکته تصریح شده است. &سلمه حدیث ام

گاه که از شدت تشنگی درخواست  کفار در آخرت، در آتش دوزخ هستند و آن
 فرماید: می که اهللا دهند. چنان کنند، آبی چون مسِ گداخته به آنان می آب می

ْ �َسۡ  �ن﴿ ْ �ُ  َتغِيُثوا ٓ  َغاثُوا ۡ ٱكَ  ءٖ بَِما ۡ ٱ وِي�َشۡ  لِ ُمهۡ ل ۚ ل اُب ٱ َس بِئۡ  وُُجوهَ َ ٓ  ل�َّ  َءۡت وََسا
    ]٢٩: الكهف[  ﴾٢٩ َ�َفًقاُمرۡ 

ها را  شود که چهره و اگر در خواست آب کنند، آبی چون مس گداخته به آنان داده می
 .ست يسوزاند. چه آشامیدنی بدي! و دوزخ جایگاه بسیار بد می

سوزد.  هایشان می برند، از حرارتش، چهره را به سوي دهانشان میوقتی این آب 
 فرماید: می اهللا

﴿ ْ ٓ  وَُسُقوا عَ  اَ�ِيمٗ  ءً َما مۡ  َ�َقطَّ
َ
ٓ أ     ]١٥:  حممد[  ﴾١٥ َءُهمۡ َعا

 کند. پاره می هایشان را پاره شوند که روده آبی جوشان نوشانده می

ي اهل  د؛ اهللا متعال ما را در جرگهپناه بر اهللا! اما ببینیم بهشتیان چه وضعی دارن 
 فرماید: بهشت قرار دهد. می

ۡ  رَِّحيقٖ  ِمن نَ َقوۡ �ُسۡ ﴿ ٰ  َوِ�  ٞكۚ ِمسۡ  ۥُمهُ ِخَ�ٰ  ٢٥ ُتو�ٍ �َّ ۡ ٱ َيتََنافَِس فَلۡ  لَِك َ�  فُِسونَ ُمَتَ�ٰ ل
      ]٢٦  ،٢٥: املطففني[  ﴾٢٦

هرش، از مشک است. نوشانند. م نخورده) به آنان می از شرابی ناب و مهرشده (و دست
 هایی باید در طلبش بر یکدیگر پیشی بگیرند. مشتاقان چنین نعمت

از  رو پیامبر از این کنند؛ ها پذیرایی می یمین، از اینهایی زرین و س آري؛ در ظرف
 ها، ظروف بهشت است. خوردن و آشامیدن در ظروف طال و نقره منع فرمود؛ زیرا این

ریشم از جمله حریر و دیبا براي مردان، منع کرد؛ زیرا چنین از پوشیدن انواع اب هم
ها لباس بهشتیان است. اهللا متعال پوشیدن حریر و دیگر لباس ابریشمی را براي زنان،  این

 آرایند و اگر مصلحت رانشان میهسان خود را براي شو دانیده است؛ چراکه بدینرجایز گ
 شد. ر براي زنان نیز حرام میخودآرایی براي شوهران در کار نبود، پوشیدن حری
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اي، سفالی،  که جز ظروف طال و نقره، سایر ظروف شیشه ست اینلذا اصل بر 
چوبی، سنگی و سایر ظروف از هر جنس و با هر قیمتی که باشند، جایزند؛ زیرا 
علتش بر خالف پندار برخی از فقها، این نیست که در استفاده از ظروف قیمتی، 

شکستگی فقرا بینجامد. خیر؛ بلکه اگر  ارد و ممکن است به دلتجمل و تکبر وجود د
این، دلیلِ حرام بودنِ ظروف طال و نقره بود، در این صورت، خوردن و آشامیدن در 

 اهللا شد، حرام بود. رسول شکستگی فقرا می هر ظرفی که باعث سرخوردگی و دل
نیا از آنِ کفار است و در ها، در د زیرا این«خود علتش را بیان نموده و فرموده است: 

ي طال و نقره بیان شده است. لذا  طور خاص درباره این، به ».آخرت، مخصوص شما
بهاتر از طال و نقره تا زمانی که به حد اسراف  خوردن و آشامیدن در ظروف گران

باشد. اما خوردن و آشامیدن در ظروف طال و نقره، جایز  نرسیده است، جایز می
 از این کار منع نموده و دلیلش را بیان فرموده است. مبرنیست. زیرا پیا
که خوردن و نوشیدن در ظروف طال و نقره،  ست اینگر  نشان &سلمه حدیث ام

در این حدیث هشدار داده که هرکس این عمل  جزو گناهان کبیره است؛ زیرا پیامبر
ث آمده است: سازد. در این حدی ور می را انجام دهد، آتش دوزخ را در شکمش شعله

که مفهومش ذکر شد. در زبان عربی به صداي بلیعدن  »إِنَّما ُ�َرِْجُر يف َ�ْطِنِه نَاَر َجَهنَّمَ «
که به صداي گُرگُرِ آتش نیز  گویند. [چنان می» جرجر«یک چیز یا فرورفتن آن در گلو، 

قره، ن یابیم که خوردن و نوشیدن در ظروف طال و شود.] لذا در می گفته می» جرجر«
اش  اش این وعید شدید وارد شده و هر گناهی که درباره بارهگناه کبیره است؛ زیرا در

 آید. شمار می وعیدي ذکر شده باشد، جزو گناهان کبیره به
شوند، یعنی ظروف طالاندود و  علما ظروفی را که آب طال و نقره داده می

اند؛ لذا خوردن و  خته شدهدانند که از طال و نقره سا اندود را مانند ظروفی می نقره
 نوشیدن در چنین ظروفی جایز نیست.

*** 



 کتاب: لباس -3

باب: مستحب بودن لباس سفید، و جواز پوشیدن لباس  -117
و کتان،   سرخ، سبز، زرد و سیاه و نیز جایز بودن لباس پنبه

 اي جز حریر (ابریشم) پشم، مو و دیگر الیاف پارچه

 فرماید: اهللا متعال می

نَزۡ�َ  َقدۡ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿
َ
ٰ  اِ�َاسٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  اأ ۖ َورِ�ٗش  تُِ�مۡ �َسوۡ  رِييَُ�  َوىٰ �َّقۡ ٱ َوِ�َاُس  ا

 ٰ      ]٢٦: األعراف[  ﴾٢٦َخۡ�ٞۚ  لَِك َ�
پوشاند و نیز لباسی که هایتان را میاي فرزندان آدم! لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه

 س تقوا بهتر است.ي زینت شماست؛ و لبامایه

 شرح
است؛   این، بهترین ترتیب در طرح موضوع». کتاب لباس«گوید:  می /مؤلف

 فرماید: زیرا خوردن و آشامیدن، لباس باطن است و پوشاك، لباس ظاهر. اهللا متعال می

�َّ  لََك  إِنَّ ﴿
َ
نََّك  ١١٨ َرىٰ َ�عۡ  َوَ�  �ِيَها َ�ُوعَ  �

َ
ْ َ�ظۡ  َ�  َو�   ﴾١١٩ َ�ٰ ۡض تَ  َوَ�  �ِيَها َمُؤا

    ]١١٩  ،١١٨: طه[ 
زدگی  شوي و نه برهنه. و در آن دچار تشنگی و آفتاب گمان در بهشت نه گرسنه می بی

 گردي. نمی

ی درونی زیرا گرسنگی، برهنگ». و نه برهنهشوي  در بهشت نه گرسنه می«فرمود: 
یش رو الین پرسش براي برخی از مردم پ یا خالی شدن شکم از غذاست. از این

زده  شوي؟ یا نفرمود: برهنه و آفتاب آید که چرا نفرمود: گرسنه و تشنه نمی می
گردي؟ لذا اندکی دقت نظر در مفهومی که ذکر کردیم، بالغت قرآن را نشان  نمی
�َّ ﴿دهد.  می

َ
، ﴾َرىٰ َ�عۡ  َوَ� ﴿، نفی برهنگی یا عاري شدنِ درون است و ﴾�ِيَها َ�ُوعَ  �

ْ َ�ظۡ  َ� ﴿چنین  نفی برهنگیِ ظاهري. هم  َوَ� ﴿، نفی عطَش و حرارت درون است؛ ﴾َمُؤا
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باشد؛ یعنی نفیِ  زدگی یا آسیب دیدن از حرارت خورشید می ، نفیِ آفتاب﴾َ�ٰ تَۡض 
 بریم. هاي این دو آیه پی می سان به تناسبِ مفهومیِ واژه حرارت ظاهري. بدین

آدابِ نوشیدن و نیز ابتدا آداب غذا خوردن را مطرح کرده و سپس  /مؤلف
آن پرداخته است؛ وي، این آیه را سرآغاز این و آداب ظاهري گاه به موضوع لباس  آن

 فرماید: می بخش قرار داده که اهللا

نَزۡ�َ  َقدۡ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿
َ
ٰ  اِ�َاسٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  اأ ۖ َورِ�ٗش  تُِ�مۡ �َسوۡ  رِييَُ�  َوىٰ �َّقۡ ٱ َوِ�َاُس  ا

 ٰ     ]٢٦: عرافاأل[  ﴾َخۡ�ٞۚ  لَِك َ�
پوشاند و نیز لباسی که هایتان را میاي فرزندان آدم! لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه

 ي زینت شماست؛ و لباس تقوا بهتر است.مایه

لباس ظاهري  بینیم که اهللا متعال در این آیه، دو نوع لباس را ذکر نموده است: می
چنین بیان فرمود که لباس  معنوي. هم قابلِ حس و لباسو لباس باطنی؛ یا لباس 

ظاهري بر دو گونه است: لباس ضروري براي پوشیدن شرمگاه، و لباس شیک و زیبا 
 که همان لباس زینت است.

هایشان نیازمند پوشاك  ها را براي پوشاندن شرمگاه اهللا متعال از حکمتش انسان
به لباس نیاز دارد، گونه که براي پوشاندن جسم خود  گردانیده است. انسان همان

اش، یعنی گناهان او را بپوشاند و این از  که عیوب معنوي ست ینیازمند پوشش
 ست. حکمت االهی

ها، با مو، پشم، کُرك و  ترِ مخلوقات جز انسان کنیم که بیش رو مشاهده می از این
ي ها و عیوب معنو اند؛ زیرا مانند انسان نیستند که به یادآوري بدي پر پوشیده شده

ها و گناهان خود  ها هستند که به یادآوريِ عیب خود نیاز داشته باشند و این، انسان
 ها و گناهان در پناه خویش قرار دهد. نیازمندند. اهللا متعال، ما را از شرّ بدي

نَزۡ�َ  قَدۡ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿
َ
ٰ  اِ�َاسٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  اأ ۖ َورِ�ٗش  تُِ�مۡ �َسوۡ  رِييَُ�     ]٢٦: األعراف[  ﴾ا

پوشاند و نیز لباسی که هایتان را میاي فرزندان آدم! لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه
 ي زینت شماست؛مایه

شود که افزون بر نیازِ انسان است و براي  لباس زینت، به لباسی گفته می
ٰ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َوِ�َاُس ﴿فرماید:  پوشند. اهللا متعال در ادامه می خودآرایی می ؛ ﴾َخۡ�ٞ  لَِك َ�
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باشد. فرقی  ، از لباس ظاهري بهتر میست يیعنی: و لباس تقوا که همان لباس معنو
 و تجمل. کند که لباس ظاهري، در حد ضرورت باشد یا لباس زینت نمی

وقتی لباس تقوا از لباس ظاهري بهتر است، پس باید بیندیشیم که آیا به نظافت 
یا به پاکیزگی لباس معنوي خویش. انسان  دهیم تر اهمیت می لباس ظاهري خود بیش

اي روي لباسش ببیند، آن را با آب و صابون و دیگر  که کوچک ترین لکه همین
دهند که آیا تمیز  شوید؛ اما بسیاري از مردم به لباس تقوا اهمیت نمی ها می شوینده

». استبهتر  -یعنی لباس تقوا -و آن«فرماید:  می است یا آلوده؟ در صورتی که اهللا
س باکه توجه و عنایت به لباس تقوا باید بیش از توجه به ل به این ست اي هاین، اشار

 َوىٰ �َّقۡ ٱ َوِ�َاُس ﴿فرماید:  تر است. اهللا متعال می ظاهري باشد. زیرا لباس تقوا، مهم
 ٰ کار برده است  به» اشاره به دور  اسم«؛ یعنی براي بیان برتري لباس تقوا، ﴾َخۡ�ٞۚ  لَِك َ�
که اهللا متعال براي بیان  باشد. چنان ه این، نشان گر جایگاه واالي این لباس میک

 عظمت کتابش اسم اشاره به دور را آورده و فرموده است:
﴿ ٓ ٰ  ١ مٓ ال   ﴾٢ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�

است، هیچ شک و تردیدي  گر پرهیزگاران کتاب که راهنما و هدایت آنالف، الم، میم. در 
 وجود ندارد.

گونه  اي به جایگاه واالي قرآن کریم است. همان ؛ این، اشاره»این کتاب«نفرمود: 
ٰ ﴿که  ، به اهمیت و جایگاه واالي لباس تقوا اشاره دارد. لذا انسان باید به ﴾َخۡ�ٞ  لَِك َ�

ي گناهان  دیشهنظافت این لباس اهمیت دهد و تقواي االهی پیشه کند و همواره در ان
ها، از تمیز کردن لباس ظاهري،  هایش باشد. زیرا پاك کردن گناهان و بدي و بدي

تر است؛ تمیز کردن لباس ظاهري، به کار و زحمت، آماده کردن آب و شوینده،  ساده
 فرماید: می باشد. اهللا تر می ي گناه از وجود خود، آسان نیاز دارد، اما پاك کردن لکه

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  إَِذا �َّ ٰ  َ�َعلُوا وۡ  ِحَشةً َ�
َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهمۡ  َفُروا ُ�ِ﴾   

    ]١٣٥: آل عمران[ 
کنند و براي  و آنان که چون کار زشتی انجام دهند یا بر خویشتن ستم نمایند، اهللا را یاد می

 خواهند. گناهشان آمرزش می
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گردد. امید است  ي انسان، محو می ي گناهان گذشته فار، همهیعنی با توبه و استغ
ي  ي ما توفیق توبه عنایت کند و با لطف و بزرگواري خود، توبه که اهللا متعال به همه

 ما را بپذیرد.
*** 

 فرماید: اهللا متعال می

  تَقِيُ�م �ِيَل َوَسَ�ٰ  رَّ �َۡ ٱ تَقِيُ�مُ  �ِيَل َسَ�ٰ  لَُ�مۡ  وََجَعَل ﴿
ۡ
    ]٨١: النحل[  ﴾َسُ�مۡ بَأ

هایی  دارد و نیز لباس هایی برایتان فراهم نمود که شما را از گرما نگه می لباس -اهللا -و 
 کند. برایتان پدید آورد که از شما در جنگ و نبرد شما محافظت می

بَُسوا ِمْن �َِيابُِ�ُم  اهللاعْنُهما أنَّ رُسوَل  اهللاوعن ابِن عبَّاس ريَض  -٧٨٣
ْ
قال: ال

ُنوا �ِيها َمْوتَاُ�مْ ابَليَ  فِّ
َ
إِ�ََّها ِمن َخْ�ِ �ِيابُِ�م، َو�

َ
؛ ترمذي بوداود وا یتروا[ ».اَض، ف

 )1(باشد.] می حسن صحیحترمذي گفته است: 
هاي سفیدتان را بپوشید؛  لباس«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $ابن عباس ترجمه:

 ».را در آن کفن کنید هاي شماست. و مردگان خود زیرا لباس سفید، بهترین لباس

نُوا : «اهللاقال: قاَل رُسوُل  وعن َسُمَرةَ  -٧٨٤ فِّ
َ
َطيُب، و�

َ
ْطهُر وأ

َ
إِ�ََّها أ

َ
بَُسوا ابلََياَض، ف

ْ
ال

 )2([روایت نسائى و حاکم؛ حاکم، این حدیث را صحیح دانسته است.] ».�ِيها َمْوتَاُ�مْ 
تر و  ید بپوشید که پاكلباس سف«فرمود:  اهللا گوید: رسول می سمره ترجمه:

 ».بهتر است و مردگان خود را در آن کفن کنید

ٍة مْحراَء ما  اهللاقال: اكَن رسوُل  وعن الرباءِ  -٧٨٥
َّ
ْ�ُتُه يف ُحل

َ
َقْد َرأ

َ
َمْرُ�واًع َول

ْحَسَن ِمْنه.
َ
طُّ أ

َ
يُْت َشيًْئا �

َ
 )3([متَّفقٌ علیه] رأ

اي  د و من، او را در جامهقامت بو میانه گوید: پیامبر می براء ترجمه:
 ام. رنگ دیدم که هرگز چیزي زیباتر از او ندیده سرخ

 .3426، ش: /؛ صحیح أبی داود، آلبانی1236صحیح الجامع، ش:  )1(
 .4915، ش:/صحیح النسائی، آلبانی )2(
 .1235؛ صحیح الجامع، ش: 2337؛ و صحیح مسلم، ش: 3551صحیح بخاري، ش:  )3(
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 شرح
 فرماید: می اي دیگر ذکر کرده است؛ این آیه که اهللا آیه /مؤلف

  تَقِيُ�م �ِيَل َوَسَ�ٰ  رَّ �َۡ ٱ تَقِيُ�مُ  �ِيَل َسَ�ٰ  لَُ�مۡ  وََجَعَل ﴿
ۡ
    ]٨١: النحل[ ﴾َسُ�مۚۡ بَأ

هایی  دارد و نیز لباس رایتان فراهم نمود که شما را از گرما نگه میهایی ب لباس -اهللا -و 
 کند. برایتان پدید آورد که از شما در جنگ و نبرد شما محافظت می

پوشیدند تا  پوش آهنی می در گذشته در جنگ و کارزار، لباس رزمی یا تن
زمی، هاي ر پوش . تنو آسیبی نبینند دها اصابت نکن تیر و نیزه به آنشمشیر، 
روش  که اهللا ي آهنی بود. چنان اي از تعداد زیادي حلقه بافته هم ي به مجموعه

 فرماید: باره می در این اهللاآموزش داد؛  ساخت آن را به داوود

نِ ﴿
َ
رۡ  تٖ بَِ�ٰ َ�ٰ  َمۡل �ۡ ٱ أ ۡ ٱ ِ�  َوقَّدِ     ]١١: سبا[  ﴾دِ� ل�َّ
 ها، اندازه نگه دار. افتن حلقههاي فراخ بساز و در ب زره -و به داوود آموزش دادیم -

؛ یعنی »دارد هایی که شما را از گرما نگه می لباس: «﴾رَّ �َۡ ٱ تَقِيُ�مُ  �ِيَل َسَ�ٰ ﴿
هاي گرم اشاره نکرد که  اي و امثال آن. شاید کسی بپرسد چرا به لباس هاي پنبه لباس

ورت ص اند: این مفهوم به کند؟ علما در پاسخش گفته انسان را از سرما حفظ می
پوشیده یا محذوف در این آیه قابل برداشت است؛ از آن جهت تنها به گرما اشاره 

در بیان  سر و کار ندارند؛ لذا اهللا و اهالی مکه با سرما ست یه، مککرد که این سور
ها را از گرما حفظ  هایی اشاره کرد که آن لطف و منت خویش بر اهالی مکه، به لباس

و  که هیچ عبارت محذوفی در این آیه وجود ندارد چنین گفته شده همکند.  می
کند و  هاي آهنی، انسان را از حرارت ناشی از اصابت تیر و شمشیر، حفظ می پوش تن

هاي نازك، محافظ انسان در برابر حرارت یا گرماي هواست. زیرا اگر انسان در  لباس
ند و پوستش را سوزا هواي گرم و آفتابی، لباس نازکی نپوشد، آفتاب داغ او را می

هایی در اختیارمان  گرداند. لذا اهللا متعال به لطف خویش لباس خشک و سیاه می
 دارد. گذاشته که ما را از گرما، نگه می

را ذکر کرده است؛  عباس و حدیث سمره حدیث ابن /مؤلفسپس  
در این دو حدیث به پوشیدن لباس سفید تشویق نموده و فرموده است:  پیامبر

 ».هاي خود را در آن کفن کنید و مرده». «هاي شماست ید، از بهترین لباسلباس سف«
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درست فرموده است. زیرا لباس سفید از نظر نور و روشنی، از سایر  آري؛ پیامبر
اي روي آن بیفتد، دیده  ترین آلودگی و لکه چنین وقتی کوچک ها بهتر است؛ هم لباس

ي زیادي  ها، چرك و لکه سایر لباس اما پردازد. شود و انسان به شستن آن می می
کند. تازه پس  ها درنگ می رو انسان در شستن آن شود؛ از این دارند که دیده نمی برمی

فرمود:  رو پیامبر اند یا خیر؟ از این از شستن نیز معلوم نیست که آیا تمیز شده
این،  ».هاي شماست. و مردگان خود را در آن کفن کنید لباس سفید، بهترین لباس«

شود. یعنی بهتر  ها از جمله پیراهن، شلوار و لُنگ و امثال آن می ي لباس شامل همه
هاي رنگی ایرادي  ي پوشش یا لباس انسان، سفید باشد. البته پوشیدن لباس است همه
هاي زنانه نباشد؛ یعنی لباس و رنگش مخصوص زنان  شرطی که جزو لباس ندارد. به

مردانی را  ن آن براي مرد، جایز نیست. زیرا پیامبرنباشد که در این صورت، پوشید
دست،  چنین لباس مرد، نباید یک سازند، نفرین کرده است. هم خود را شبیه زنان می
از پوشیدن لباس سرخ منع نموده است؛ البته در صورتی که  قرمز باشد. چون پیامبر

 پارچه قرمز باشد و اگر قرمز و سفید، باشد ایرادي ندارد. یک
اي سرخ  جامه پیامبر :آمده است ،ذکر کرده /مؤلفدر سومین حدیثی که 

بندي این حدیث و حدیث نهی از پوشیدن لباس سرخ، بدین  از جمعپوشیده بود؛ 
قرمز باشد، پوشیدن آن ممنوع است و پارچه  رسیم که اگر لباسی، یک نتیجه می

 پوشیدن لباسِ سرخ و سفید، ایرادي ندارد.
*** 

يُْت انلَّيِبَّ  اهللاأيب ُجَحْيَفَة وْهِب بِن عبِد وعن  -٧٨٦
َ
ْ�َطِح  قال: َرأ

َ
َة َوُهَو بِاأل

َّ
بَمك
َخَرَج انلَّىبُّ 

َ
ِمْن نَاِضٍح ونَائِل، ف

َ
َخَرَج بِالٌل بَِوضوئِه، ف

َ
َدٍم ف

َ
ُ مْحراَء ِمْن أ

َ
بٍَّة هل

ُ
ٌة  يف �

َّ
ْيِه ُحل

َ
وَعل

ْ�ُظُر إىِل َ�َياِض 
َ
 أ

ِّ
�

َ
�
َ
اهُ هُهَنا وهُهَنا،  مَحَْراُء، ك

َ
تَتبَُّع ف

َ
ُت أ

ْ
َجَعل

َ
َن بِالٌل، ف

َّ
ذ

َ
 وَأ

َ
أ ْيِه، َ�َتوضَّ

َ
سا�

َص�َّ َ�ُمرُّ 
َ
َم ف ٌة، َ�َتَقدَّ َ�َ�َ ُ

َ
الة، يحَّ ىلع الَفالَح. ُ�مَّ ُركَِزْت هل يقوُل يَِميًنا وِشَماالً: يَحَّ ىلَع الصَّ

ُب َواحلَِماُر الَ ُ�ْمنَ 
ْ
 )1([متَّفقٌ علیه] ُع.َ�ْ�َ يََديِْه اللَك
در را در مکه دیدم که  پیامبرگوید:  می ابوجحیفه، وهب بن عبداهللا ترجمه:

بیرون را  آب وضوي پیامبر رنگش بود. بالل ي سرخ در خیمه "ابطح"وادي 
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و براي تبرك بر خود - دست یافتند پیامبروضوي برخی از اصحاب به آب آورد. 
یافتند، به آبی که دوستانشان گرفته بودند، دست ها که دست ن و آن -مالیدند

گ پوشیده بود، بیرون رن اي سرخ در حالی که جامه -ابتداي ظهر- پیامبر کشیدند. می
 اذان گفت. وضو گرفت و بالل کنم. هایش نگاه می آمد؛ گویا اینک به سفیديِ ساق

نمود؛ یعنی  ت میسو و آن سو حرک کردم که به این من، سر و دهان بالل را دنبال می
الة«هنگام گفتن  به راست و چپ صورتش را ، »يحَّ ىلع الَفَالح«و  »يَحَّ ىلَع الصَّ

در زمین فرو  -به عنوان ستره - براي پیامبر -اي یا نیزه -دستی  چوب .گرداند می
 -جلو رفت و شروع به نماز کرد؛ در حالی که سگ و االغ از مقابلش بردند. پیامبر
 شدند. گذشتند و منع نمی می -سوي ستره یعنی از آن

يُت رُسوَل  وعن أيب رِْمثة رفاَعَة اتلَّمْيِ�ِّ  -٧٨٧
َ
ْوَ�اِن  اهللاقال: رأ

َ
ْيِه ث

َ
َوَعل

ْخرَضاِن.
َ
 )1([روایت ابوداود و ترمذي با اسناد صحیح] أ

را دیدم، در حالی که دو  اهللا گوید: رسول می ي تیمی ابورمثه، رفاعه ترجمه:
 سبز پوشیده بود.  -یعنی ردا و ازاري -سلبا

نَّ َرُسوَل  وعن جابرٍ  -٧٨٨
َ
ْيِه ِعمامٌة سْوداُء. اهللاأ

َ
َة وَعل

َّ
 َدَخَل يَْوَم َ�ْتِح َمك

 )2([روایت مسلم]
روز فتح مکه، در حالی وارد مکه شد که  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:

 اي سیاه بر سرَش بود. عمامه
 شرح

 ثی بدین مضمون ذکر کرده که ابوجحیفه، وهب بن عبداهللاحدی /مؤلف
». رنگش بود ي سرخ در خیمه "ابطح"را در مکه دیدم که در وادي  پیامبر«گوید:  می

براي حج به مکه  این دیدار در سال دهم هجري در حج وداع روي داد که پیامبر
الحجه وارد مکه  يشنبه هنگام چاشت، در چهارمین روز ذ رفته بود. ایشان، روز یک

شد، به مسجدالحرام رفت، طواف نمود و سعی صفا و مروه را انجام داد و سپس به 

 .3430، ش: /صحیح أبی داود، آلبانی )1(
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اي که ذکر  جا ماند و این مدت را در خیمه الحجه آن ابطح رفت و تا روز هشتم ذي
 شد، سپري نمود.

رنگ پوشیده  اي سرخ در حالی که جامه پیامبر«گوید:  می وهب بن عبداهللا
پارچه سرخ نبود؛  یک ؛ و خروجش در ابتداي ظهر بود. لباس پیامبر»آمد بود، بیرون

دست  خود از پوشیدن لباسی که یک بلکه نقش و نگارش سرخ بود. زیرا پیامبر
را بیرون آورد.  ي آب وضوي پیامبر مانده باقی سرخ باشد، منع نموده است. بالل

که به برخی، آبِ فراوانی تبرك بجویند  صحاب آمدند تا از آب وضوي پیامبرا
گوید:  می اش بیرون آمد. وهب از خیمه اي هم آبِ اندکی. پیامبر رسید و به عده

عصایی گاه  اذان گفت. و آن بالل». کنم هایش نگاه می گویا اینک به سفیديِ ساق«
 ي پیامبر مانند نیزه که انتهایش پیکانی آهنی بود، در زمین نصب کردند تا ستره

دستی را در سفر با خود داشت و هنگام نماز به  معموالً این چوب یامبرباشد. پ
کرد. لذا چه خوب است که انسان در سفر چنین چیزي با خود  عنوان ستره استفاده می

 داشته باشد و از آن به عنوان ستره استفاده نماید.
جلو شد؛ دو رکعت نماز ظهر و دو رکعت نماز عصر  گوید: پیامبر می وهب

ها جمع کند؛  تواند میان نماز دهد که انسان در سفر می جا آورد. این، نشان می ا بهر
یعنی نماز ظهر و عصر و نیز نماز مغرب و عشاء را با هم بخواند؛ گرچه در جایی 

یعنی اگر کسی،  که بدون ضرورت، جمع نکند. ست اینالبته افضل، اتراق کرده باشد. 
کند؛  باشد، میان نماز با تقدیم یا تأخیر، جمع میدر مسیرِ مسافرت و در حال حرکت 

 )1(اما براي کسی که در جایی اتراق کرده، بهتر است میان نمازها جمع نکند.
را بیان کرده است؛  چگونگی اذان گفتن بالل سپس وهب بن عبداهللا

سو و آن سو حرکت  کردم که به این من، سر و دهان بالل را دنبال می«گوید:  می
الة«د؛ یعنی هنگام گفتن نمو می ، صورتش را به راست »يحَّ ىلع الَفَالح«و »يَحَّ ىلَع الصَّ

 .»گرداند و چپ می

انجام  پیامبرست که  باشد؛ و گرنه افضل، همان عملی می /این، اجتهاد و دیدگاه فقهی شارح )1(
 داده است. [مترجم]
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الة«علما اختالف نظر دارند که آیا مؤذن بار نخست که  گوید به  می »يَحَّ ىلَع الصَّ
ي  در مرتبه »يحَّ ىلع الَفَالح«راست نگاه کند و بار دوم به چپ و نیز هنگام گفتن 

يَحَّ «یا هنگام گفتن  ،ي دوم به سمت چپ ل، صورتش به راست بگرداند و مرتبهاو
الة به چپ؟  »يحَّ ىلع الَفَالح«در هر دو بار به راست نگاه کند و هنگام گفتنِ  »ىلَع الصَّ

اذان  هاي یادشده تواند عمل کند و به هر یک از روش گوییم: به هر دو روش می می
 یرادي ندارد.ابگوید، 

 ها آمده است: پیامبر سپس دو حدیث ذکر کرده که در یکی از آن /مؤلف
اي سیاه بر سر داشت. لذا در  عمامه که پیامبر بود و دیگري، این هلباس سبز پوشید

 یابیم که پوشیدن لباس سبز و لباس سیاه، جایز است. می
*** 

نُظُر إىِل ر وعن أيب سعيد عمرو بن ُحَرْ�ٍث  -٧٨٩
َ
 أ

ِّ
�

َ
�
َ
وَعلْيِه  اهللاسوِل قال: ك

ْرىَخ َطَرفيها َ�ْ�َ كتفْيه.
َ
 )1([روایت مسلم] ِعَماَمٌة َسْوَداُء قْد أ

 ُ
َ

نَّ و� روايٍة هل
َ
ْيِه ِعَماَمةٌ َخَطَب انلَّاَس  اهللا رسوَل  : أ

َ
 .َسوَداءُ  ، وَعل

نگاه  اهللا گوید: گویا اینک به رسول می ابوسعید، عمرو بن حرَیث ترجمه:
ي خود، انداخته  اي سیاه بر سر دارد و یک سرِ آن را در میان دو شانه امهکنم که عم می

 و آویزان کرده است.
براي مردم سخنرانی کرد و  اهللا و در روایتی دیگر از او آمده است: رسول

 اي سیاه بر سرَش بود. عمامه

َن رسوُل  اهللاوعن اع�شة ريض  -٧٩٠ فِّ
ُ
َواٍب  اهللاعنها قالت:ك

ْ
ث
َ
بيٍض  يف ثالثِة أ

ِميٌص َوال ِعماَمٌة.
َ
يَْس فيَها ق

َ
ْرُسف، ل

ُ
 )2([متفقٌ علیه] َسُحويلٍَّة ِمْن ك
منسوب به  -ي سحولی پارچه در سه تکه اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:

 ، وجود نداشت.اي در کفنش پیراهن و عمامهکفن گردید و  -روستاي سحول در یمن

 .1359صحیح مسلم، ش:  )1(
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سَوَد. اهللاوعنها قالت:َخَرَج رسول  -٧٩١
َ
ٌل مْن َشْعٍر أ ْيِه ِمْرٌط ُمرَحَّ

َ
 ذات َغداٍة َوَعل

 )1([روایت مسلم]
صبحِ یکی از روزها در حالی از خانه بیرون  گوید: پیامبر می &عایشه ترجمه:

 رفت که پیراهنی از موي سیاه، منقوش به کاروان شتر بر تن داشت.

ْنُت َمعَ  وعن الُمِغ�ةِ بن ُشْعَبةَ  -٧٩٢
ُ
ٍة يِف مسٍ�، فقال  اهللارسول  قال: ك

َ
ذاَت يلل

مَعَك َماٌء؟«يل: 
َ
ْيِل ُ�مَّ جاَء » أ

َّ
قلُت:َ�َعم، َ�َ�ََل عن راِحلتِِه َ�َمىش حىتَّ تَواَرى يف َسواِد الل

ْن ُ�ْ 
َ
يِه ُجبٌَّة ِمْن ُصوٍف، فلم �َْسَتِطْع أ

َ
ْيِه ِمَن اِإلَداَوة، َ�َغَسَل وَْجَهُه َوَعل

َ
ُت عل

ْ
َرغ

ْ
ف
َ
أ
َ
ِرَج ف

ْهَوْ�ُت 
َ
ِسِه ُ�مَّ أ

ْ
ْسَفِل اجُلبَّة، َ�َغَسَل ِذَراعْيِه َوَمَسَح برأ

َ
ْخرََجُهَما ِمْن أ

َ
ِذراَ�ْيِه منها حىتَّ أ
ْيِه، فقال:  نِزَع ُخفَّ

َ
ُتُهما َطاِهَرتَ�ِ «أل

ْ
دَخل

َ
 أ

ِّ
إِ�

َ
ْيِهما.»دْعهَما ف

َ
 )2([متفقٌ علیه] ؛ َوَمَسَح َعل

ْيِه جُ 
َ
ْ�.و� روايٍة: وَعل مَّ

ُ
ك

ْ
 بٌَّة شاِميٌَّة َضيَقُة ال

نَّ هِذه القصَة اكنت يف َغْزَوةِ َ�ُبوك.
َ
 و� روايٍة: أ

بودم؛ به من  اهللا گوید: شبی در راهی با رسول می مغیره بن شعبه ترجمه:
گاه از شترش پایین آمد و پیاده  عرض کردم: بله. آن» یا با تو آب هست؟آ«فرمود: 

ظرف آب روي یکیِ شب، ناپدید شد؛ سپس بازگشت و من، از که در تار رفت تا این
صورتش را شَست. جبه (لباسی) پشمین بر تن داشت. نتوانست  دستش آب ریختم.

ها را  دو ساعد خود را از آن بیرون بیاورد؛ لذا دستانش را از زیر جبه بیرون آورد و آن
ش) را بیرون بیاورم؛ های ها (جوراب خواستم موزه شُست و سرَش را مسح کشید. می

». ام ها را پس از طهارت و وضو پوشیده ها را بیرون نیاور؛ زیرا من، آن آن«فرمود: 
 هایش مسح کشید. سپس بر موزه

در روایتی آمده است: جهایش تنگ بود. اي شامی بر تن داشت که آستین هب 
 ست.ي تبوك روي داده ا و در روایتی دیگر آمده است: این داستان در غزوه
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 شرح
دهد که انسان هر  می  در کتاب لباس ذکر کرده، نشان /احادیثی که مؤلف

لباسی با هر رنگی بپوشد، جایز است؛ سفید، سیاه، سبز، زرد، و قرمز، جز قرمزِ 
از پوشیدن آن منع کرده است.  پارچه سرخ باشد؛ زیرا پیامبر خالص یا لباسی که یک

 که آمیخته به رنگی دیگر باشد. ص بپوشد، مگر اینلذا نباید لباسی به رنگ قرمز خال
اي سیاه دیده  را در عمامه در حدیث عمرو بن حرَیث آمده است که وي، پیامبر

روز فتح مکه، در حالی وارد  تر روایتی بدین مضمون گذشت که پیامبر است؛ پیش
و  هعمام دهد که پوشیدنِ و این، نشان میاي سیاه بر سرَش بود.  مکه شد که عمامه

 لباس سیاه جایز است.
شد. البته بهتر با گر جواز گذاشتن عمامه بر سر می چنین نشان این حدیث، هم

 ي پیامبر ، همانند عمامهداشته باشد؛ یعنی یک سوي آن است که عمامه، دنباله
شود و هر  نامیده می» دستار«اي که یک سوي آن آویزان نیست،  عمامهآویزان باشد. 

جاي مسحِ سر،  چنین بنا بر قول راجح، مسح کشیدن بر هر دو به است؛ همدو، جایز 
 باشد. جایز می

 -ي سحولی پارچه در سه تکه اهللا رسول«آمده است:  &در حدیث عایشه
اي در کفنش،  کفن گردید و پیراهن و عمامه -منسوب به روستاي سحول در یمن

ي سفید  پارچه تکه مرده را در سهیابیم، بهتر است  جاست که درمی این ».وجود نداشت
توان در  که امکانش وجود دارد و گرنه، مرده را می ست یکفن کنند. این در صورت

 -ها به هر رنگی  گونه که زنده اي با هر رنگی جز قرمزِ خالص کفن کرد. همان پارچه
 توانند لباس بپوشند. می -دست جز سرخِ یک

مرده، پیراهن و عمامه وجود ندارد. دهد که در کفنِ  نشان می &حدیث عایشه
ها را  داده، پارچهگاه مرده را روي آن قرار  گذارند و آن پارچه روي هم می تکه بلکه سه

بندند وپس  پیچند و از قسمت سر و پاهایش، تا کرده، آن را می ور او میترتیب به د به
کنند.  اند، باز می ن بستهر کف◌ْ قبر گذاشتند، بندهایی را که به دودر که مرده را  از این

کند و اگر بندها را باز نکنند، شاید  ، باد میکه مرده ست ایناند: علتش  علما گفته
 بترکد.
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از شترش  "تبوك"ي  در غزوه آمده است: پیامبر در حدیث مغیره بن شعبه
که در تاریکیِ شب، ناپدید شد؛  پایین آمد و ظرف آب را گرفت و پیاده رفت تا این

تر بود و دوست نداشت کسی، او را در حالی که براي  از همه بیش ا شرم پیامبرزیر
 قضاي حاجت نشسته است، ببیند؛ اگرچه عورتش نمایان نباشد.

این، از کمال ادب است که انسان دور از چشم دیگران، قضاي حاجت کند تا 
ردن آن کسی، او و شرمگاهش را نبیند. زیرا پوشاندن عورت واجب است و برهنه ک

که کسی، انسان را در حالِ  ست ایندر برابر مردم، جایز نیست. البته بهتر و افضل 
راستی  است. به قضاي حاجت نبیند؛ گرچه عورتش دیده نشود. این، روش پیامبر

بازگشت و  اهللا باشد. سپس رسول ترین روش می بهترین و کامل روش پیامبر
برد که  سر می به "شام"، یعنی در نزدیکی در تبوك پیامبرخواست وضو بگیرد؛  می
هایش  و چون آستین جبه (لباسی) پشمین بر تن داشت رو است. از اینسرد  یشهوا

دستانش را از زیر جبه  لذاتنگ بود، نتوانست دو ساعد خود را از آن بیرون بیاورد؛ 
را  خواست پاهایش وقتی میها را شُست و سرَش را مسح کشید.  بیرون آورد و آن

؛ درا بیرون بیاور هاي پیامبر جوراب دستان خود را دراز کرد تا  بشوید، مغیره
 رو مغیره دستانش را از زیر جبه بیرون آورده و شسته بود؛ از این زیرا پیامبر
خواهد پاهایش را نیز از جوراب بیرون بیاورد و بشوید.  می کرد که پیامبر گمان می
ها را پس از طهارت و  ها را بیرون نیاور؛ زیرا من، آن آن«فرمود: به او  اما پیامبر

 مسح کشید.  -اش هاي چرمی جوراب -ها سپس بر موزه ».ام وضو پوشیده
 که: شود؛ از جمله این چند نکته از این حدیث برداشت می

کرد و از پیشامدهاي طبیعی  احساس گرما و سرما میها  مانند سایر انسان پیامبر
راهنش را باز یهاي پ را در حالی دید که دگمه پیامبر باري معاویهشد.  متأثر می

هایش را باز کرده بود. لذا  داند، ولی گویا از شدت گرما دگمه کرده بود؛ اهللا بهتر می
طور مطلق، سنت نیست؛  دانست. البته باز کردن دگمه به این را سنت می معاویه

ت کردن جسم خود، این کار را انجام که هوا گرم باشد و انسان براي راح مگر این
هاي باالي پیراهنش را باز کند و  دهد. لذا ایرادي ندارد که انسان، در هواي گرم دگمه

ها بدون سبب، سنت نیست. زیرا اگر سنت بود،  این، سنت است؛ اما باز کردن دگمه
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اي در  باشد. در صورتی که هیچ چیزِ بیهوده پس قرار دادن دگمه در لباس، بیهوده می
 .ست يدین اسالم وجود ندارد و اسالم، سراسر جد

ر برابر گرما ایرادي ندارد که انسان از خودش د نه تنها یابیم درمی از این حدیث
باشد که از خودش در برابر گرما و سرما  و سرما محافظت کند؛ بلکه بهتر و افضل می

ي توجه و رسیدگی به اي محافظت نماید. زیرا این، به معنا و هر چیزِ آزاردهنده
، خوردن چیزي را که /عالمه ابوالعباس حرانیخویشتن و رعایت حقِ نفس است. 

خواستید غذا بخورید و  داند. یعنی اگر می ي اذیت و آزار انسان است، حرام می مایه
هاي ناشی از  شود، چه به علت پرخوري و زیان نگران بودید که باعث اذیت شما می

ی، زمان زیادي نگذشته، در این صورت، بلسبب که از نوبت ق آن باشد و چه بدان
توجه به سالمت جسم و رعایت حقوق آن بر خوردن غذا بر شما حرام است؛ زیرا 

 انسان، واجب است.
که در وضو مسح  ست اینشود،  ي دیگري که از این حدیث برداشت می نکته

گر انسان، لباسی بر کشیدن بر هیچ حایلی جز جوراب و عمامه درست نیست. لذا ا
گونه که بر موزه (جوراب) مسح  تواند همان هایش تنگ بود، نمی تن داشت که آستین

ین مسح کند. این، جایز نیست و باید ست آ يجاي شستن دستانش بر رو کشد، به می
دستانش را بیرون بیاورد و بشوید. اگرچه درآوردن دستان، مشکل باشد. زیرا شستن 

ین وجود ست آ يها از رو است و هیچ دلیلی بر جواز مسح آن ها در وضو فرض دست
 ندارد.

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا ا ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ يۡ  وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا

َ
 إَِ�  ِديَُ�مۡ َو�

ۡ ٱ     ]٦: دة املائ[  ﴾َمَرافِقِ ل
 صورت و دستانتان را تا آرنج بشویید. خواستید به نماز بایستید، اي مؤمنان! هنگامی که می

کنند  بریم که گمان می از این حدیث به جهل و ناآگاهی آن دسته از مردم پی می
وضو داشته باشد و ها اگر زن،  پندار این مانند موزه (جوراب) است. به ،الك دست

این،  ها مسح کند. تواند بر روي آن روز می هایش را الك بزند، به مدت یک شبانه ناخن
تا آب به  نمایدهایش را پاك  اشتباه است. بلکه زن باید هنگام وضو، الك ناخن

 اف انگشتانش برسد.رها و اط ناخن



 الصالحین شرح ریاض   234

که به خدمت گرفتن  ست اینشود،  یکی از نکاتی که از این حدیث برداشت می
کرد. البته شکی  خدمت می به پیامبر باشد؛ زیرا مغیره هاي آزاد جایز می انسان

هر کسی به خدمت کردن به  و ست یافتخار بزرگ ت که خدمت کردن به پیامبرنیس
هاي آزاد مانند عبداهللا بن مسعود، انس بن  برخی از انسان کند. افتخار می پیامبر

 کردند. خدمت می به پیامبر مالک و مغیره بن شعبه
؛ گیرد، جایز است وضو میکه کسی  دهد که کمک کردن به این حدیث نشان می

یعنی ریختن آب روي دستانش یا نزدیک کردن ظرف وضو به او و امثال آن ایرادي 
حتی اگر خود، قادر به شستن اعضاي وضو نباشد، مثالً دستش شکسته یا فلج  ندارد.

 باشد، شما اعضاي وضویش را بشویید.
که وقتی انسان در  ست اینشود،  ي دیگري که از این حدیث برداشت می نکته

ها  تواند روي آن موزه یا جوراب پوشیده است، براي وضوي مجدد می حالت وضو
 ها و شستن پاهاست. زیرا پیامبر مسح کند و مسح کشیدن بهتر از درآوردن جوراب

ها را پس از طهارت و وضو  ها را بیرون نیاور؛ چون من، آن آن«فرمود:  به مغیره
 هایش مسح کشید. سپس بر موزه». ام پوشیده

ها به  اند که مسح بر جوراب علما از این حدیث چنین برداشت کردهبرخی از 
زمان با دست راست بر روي پاي راست و با  طور هم شود؛ یعنی به باره انجام می یک

 ذکر نکرده که پیامبر کشیم. زیرا مغیره دست چپ بر روي پاي چپ مسح می
رو  چپش را. از این د و سپس پايرمسح ک -که در موزه بود –ابتدا پاي راستش را 

ان زم اند که مسح بر هر دو موزه یا هر دو پا، هم برخی از علما چنین برداشت کرده
یعنی اگر در حالت وضو و توان عمل کرد.  می بوده است. البته به هر دو روش

توانیم هر دو پا را که در  طهارت، جوراب پوشیده ایم، براي وضوي دوباره، می
ح کنیم یا ابتدا پاي راست را مسح نماییم و سپس پاي زمان مس جوراب است، هم

گزین شستن شده است و ترتیب شستن پا از راست به چپ  چپ را. زیرا مسح، جاي
 باشد. می

جوراب یا موزه، زمانی درست است که بر که مسح  ست اینگر  این حدیث نشان
وراب بپوشد، وضو باشد و ج ها را درحالت طهارت و وضو بپوشد و اگر بی انسان، آن

 هایش را بیرون بیاورد و پاهایش را بشوید. هنگام وضو بر او واجب است که جوراب
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مِّ َسلمَة ريض  -٧٩٣
ُ
َحبَّ اثلِّياِب إىِل رسول  اهللاعن أ

َ
 الَقميص. اهللاعنها قالت:اكن أ

 )1(اشد.]ب [روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، گفته است: حدیثی حسن می
پیراهن  اهللا ترین لباس نزد رسول داشتنی دوستگوید:  می &سلمه ام ترجمه:

 بود.

 .3396، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی4625صحیح الجامع، ش:  )1(
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ها از روي تکبر، حرام است و  عمامه؛ و بلند کردن هر یک از این

 اگر از روي تکبر نباشد، مکروه (ناپسند)

ْسَماَء عَ  -٧٩٤
َ
إىِل  اهللاقالت: اكَن ُ�مُّ قِميِص رسول  &بْنِت يَِز�َد األنصار�َّةِ ن أ

 )1(اند و ترمذي، آن را حسن دانسته است.] [ابوداود و ترمذي روایت کرده الرُّْصِغ.
تا مچ  گوید: آستین پیراهن پیامبر می &دختر یزیدانصاري اسماء  ترجمه:

 دست بود.

ّن انلَّىبَّ  $وعن ابن عمر -٧٩٥
َ
ْم َ�ْنُظِر «قال:  أ

َ
ْوَ�ُه ُخَيالَء ل

َ
إيِلِه يَْوم  اهللاَمْن َجرَّ ث

بو ب�ر: يا رسول ». الِقَياَمةِ 
َ
ُ رسول  اهللافقال أ

َ
َ�َعاَهَدهُ، فقال هل

َ
ْن أ

َ
إِنَّ إِزارى �َْسرَتْيخ إِال أ

ُه ُخَيالءَ : «اهللا
ُ
ْن َ�ْفَعل ْسَت ِممَّ

َ
آن را  [روایت بخاري؛ مسلم نیز بخشی از ».إِنََّك ل

 )2(روایت کرده است.]
هرکس، از روي تکبر، «فرمود:   اهللا گوید: رسول می $عبداهللا بن عمر ترجمه:

گفت:  ابوبکر». لباسش را بر زمین بکشاند، اهللا روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد
 اهللا که مواظبش باشم. رسول افتد مگر این خدا! یک طرف لباسم پایین می اي رسول

 ».دهند تو، جزو کسانی نیستی که این عمل را از روي تکبر انجام می« فرمود:

نَّ رسول  وعن أيب هر�رة -٧٩٦
َ
يَْوم الِقَيامة إىِل َمْن َجرَّ  اهللاال يْنُظُر «قال:  اهللاأ

 )3([متفقٌ علیه] ».إَِزاَرهُ بَطراً 
ی که اهللا، روز قیامت به کس«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».کند لباسش را از روي تکبر بر زمین بکشاند، نظر رحمت نمی

؛ و مختصر الشمائل، 1700داود، ش: ؛ ضعیف أبی2458سلۀ الضعیفۀ، ش: ضعیف است؛ ر.ك: السل )1(
 گذشت. 524ي  شماره تر به ست. این حدیث پیش ها از آلبانی ي این کتاب ؛ همه47ش:

 .2085)؛ و صحیح مسلم، ش: 5784، 3665صحیح بخاري، ش: ( )2(
 621ي  شماره بهتر  . [این حدیث پیش2087؛ و صحیح مسلم، ش: 5788صحیح بخاري، ش:  )3(

 گذشت. (مترجم)]
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يِف انلَّارِ «قال:  وََ�ْنُه َعِن انلَّىِبِّ  -٧٩٧
َ
ْعَبْ�ِ ِمَن اِإلزارِ ف

َ
ك

ْ
ْسَفَل ِمَن ال

َ
[روایت  ».َما أ

 )1(بخاري]
تر از دو قوزك پاي کسی که  پایین«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

 ».در آتش دوزخ خواهد بود )2(کند، ل ازار میاسبا

ُمُهُم «قال:  َعِن انلَّىِبِّ  وعن أيب ذرٍّ  -٧٩٨
ِّ
يَْوَم الِقَيامة، وال َ�ْنُظُر  اهللاثالثٌة ال يَُ�ل

يلمٌ 
َ
يِهم، َولُهْم َعَذاٌب أ

ِّ
ْهم، َوال يَُز� ها رسوُل ». إيِلَ

َ
بو َذر:  اهللاقال: فَقرأ

َ
الَث ِمَراٍر. قال أ

َ
ث

وا َمْن ُهْم يا رسول خابُ  َعَتُه بِاحَللِف «؟ قال: اهللاوا وخرِسُ
ْ
الُمسبِل، واملنَّاُن َوالُمْنِفُق ِسل

 )3([روایت مسلم] ».الاكِذِب 
سه گروه هستند که اهللا، روز قیامت «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوذر ترجمه:

ذاب گرداند و ع نمی ها را پاکیزه ، آنکند گوید، به آنان نظر نمی ها سخن نمی با آن
این جمله را سه بار تکرار کرد.  گوید: پیامبر می ابوذر». دردناکی خواهند داشت

ها چه کسانی هستند؟  خدا! این کارند! اي رسول گفت: چقدر بدبخت و زیان ابوذر
تر از دو  کند، [یعنی کسی که شلوار یا لباسش را پایین کسی که اسبالِ ازار می«فرمود: 

گذارد، و  منت می -دیگران اش بر در برابر نیکی -هد] کسی کهد یش قرار میقوزك پا
 ».رساند فروش می  کسی که کاالیش را با سوگند دروغ به

اِإلْسَباُل يِف اِإلزارِ َوالَقِميِص َوالِعَمامة، مْن «قال:  َعِن انلَّىِبِّ  $وعن ابن عمر -٧٩٩
م يَنُظِر 

َ
 ا اسنادنسائى ب وداود بوا یتروا[ ».ِه يْوَم الِقَيامةِ إيل اهللاَجرَّ َشيًئا ُخَيالَء ل

 )4(]صحیح
اسبال، [یعنی بلند کردن نامشروع «فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

لباس] در سه چیز است: لُنگ (شلوار)، پیراهن و عمامه؛ هرکس، چیزي از لباسش را 
 ».او نگاه نخواهد کردبکشاند، اهللا روز قیامت به  زمیناز روي تکبر بر 

 .5787صحیح بخاري، ش:  )1(
 اي که دو قوزك پا را بپوشاند. گونه اسبال ازار، یعنی بلند بودن شلوار به )2(
 .106صحیح مسلم، ش:  )3(
 .3450، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی2770صحیح الجامع، ش:  )4(
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 شرح
 در کتاب لباس ذکر کرده، آمده است: /در حدیثی که نووي

از ردا و ازار بهتر زیرا پیراهن، ». پیراهن بود اهللا ترین لباس نزد رسول داشتنی دوست«
اي که به دور  گاه با لُنگ و پارچه پوشاند. مردم در دوران پیامبر ، بدن را می(لُنگ)

پیراهن را  پوشیدند. پیامبر پوشاندند و گاه پیراهن می خود را میپیچیدند،  خود می
تر دوست داشت. چون پیراهن، لباسی  تر بود، بیش که براي پوشش بدن بهتر و مناسب

پوشد و مانند ردا (باالپوش) و ازار  یک باره می پارچه است که انسان آن را به یک
پوش را به دورِ خود بپیچد و سپس لنگ (لُنگ) نیست که انسان ناگزیر باشد، ابتدا باال

کنید که پوشیدن ردا و ازار (لُنگ) رواج دارد،  گی میدرا. البته اگر در مناطقی زن
که پوشش شما بر  ست اینمهم  )1(.نماییدفاده ست ا یاشکالی ندارد که از چنین پوشش

ا به مردم یا اهالی محل سکونت شما نباشد. زیر هاي مرسوم و شرعیِ خالف لباس
 گرداند و پیامبر نما می شود که انسان را انگشت چنین لباسی، لباس شهرت گفته می

 از پوشیدن لباس شهرت، منع کرده است.
که  چنانباشد.  تا مچ دست می ،ینستآ  ي که اندازه ست اینگر  این حدیث نشان

 تا مچ دست بود. آستین پیراهن پیامبر
ي اسبال ازار  را درباره هریرهعمر و حدیث ابو حدیث ابن /مؤلفسپس 

 (بلند کردن لباس) ذکر کرده است؛ بلند کردن لباس، به دو شکل است:
 که کسی، لباسش را از روي تکبر بر زمین بکشاند. این یکم:
تر از قوزك پایش قرار  که قصد تکبر داشته باشد، پایین لباسش را بدون این دوم

 دهد.
اهللا، روز قیامت «زات را ذکر کرده است: براي مورد نخست چهار مجا پیامبر

گرداند و عذاب دردناکی  نمی کند، او را پاکیزه گوید، به او نظر نمی با او سخن نمی
چهار مجازات براي کسی که لباسش را از روي تکبر بر زمین ». د داشتخواه

 بکشاند.

 اي از مناطق جنوب ایران مرسوم است. [مترجم] ارهچنان در پ استفاده از لُنگ براي پوشش، هم )1(
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خدا! یک طرف لباسم  اي رسول«پس از شنیدن این حدیث عرض کرد:  ابوبکر
گیرد؟  یعنی آیا این هشدار مرا در برمی». که مواظبش باشم افتد مگر این ایین میپ

تو، جزو کسانی نیستی که این عمل را از روي تکبر انجام «فرمود:  اهللا رسول
گواهی داد که او از این گناه، پاك  براي ابوبکر صدیق سان پیامبر بدین». دهند می

گیرد که لباسش را از روي تکبر بر زمین  است و این مجازات، کسی را در برمی
 بکشاند.

تر است؛  دهد، سبک مجازات کسی که این عمل را از روي تکبر انجام نمی
تر از دو قوزك پاي کسی که  پایین«فرمود:  اهللا گوید: رسول می که ابوهریره چنان

زات را در این حدیث، تنها یک مجا». کند، در آتش دوزخ خواهد بود اسبال ازار می
گیرد؛ بلکه فقط همان عضوي  ي بدن را در برنمی ذکر کرده است. این مجازات، همه

تر از قوزك پا.  ي آن انجام شده است؛ یعنی پایین گردد که این گناه درباره مجازات می
تر از قوزك پایش قرار دهد، این قسمت از  لذا اگر انسان، لباس یا شلوارش را پایین

ي بدنش را در بر نخواهد گرفت.  اهد سوخت و آتش، همهبدنش در آتش دوزخ خو
تر از قوزك قرار داده است، با آتش  به عبارت دیگر به همان اندازه که لباسش را پایین

زیرا گردد. و این تعجب ندارد که فقط بخشی از بدن عذاب شود؛  دوزخ، داغ می
ها  ند و پشت پاي آنا برخی از یارانش را دید که با عجله وضو گرفته وقتی پیامبر

یعنی: پشت پاي کسانی که  )1(.»َو�ٌْل لِألْ�َقاِب ِمْن انلَّارِ «خشک مانده است، فرمود: 
شویند، در معرض عذاب دوزخ  کنند و آن را خوب نمی هنگام وضو گرفتن عجله می

 است.
باشد که اسبال ازار از روي  ضعیف می /یابیم سخن نووي جاست که درمی این

که اسبال ازار، چه  ست اینام و بدون تکبر را مکروه دانسته است. صحیح، تکبر را حر
؛ آید شمار می بهاز روي تکبر باشد و چه بدون تکبر، حرام است و جزو گناهان کبیره 

باشد و براي این  اي براي آن بیان شده، گناه کبیره می هر گناهی که مجازات ویژهزیرا 
تر از  . براي کسی که بدون تکبر لباسش را پاییناي بیان شده است عمل، مجازات ویژه

. این حدیث $نقل از عبداهللا بن عمرو به 241)؛ و مسلم، ش: 163، 96، 60صحیح بخاري، ش: ( )1(
 دارد.» صحیحین«شواهد دیگري نیز در 
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قوزك پا قرار دهد، مجازات آتش ذکر گردیده و براي کسی که از روي تکبر این 
اهللا، روز قیامت با او سخن «دهد، چهار عقوبت بیان شده است:  عمل را انجام می

 خواهدگرداند و عذاب دردناکی  نمی کند، او را پاکیزه گوید، به او نظر نمی نمی
 ».داشت

فرمود:  گوید: پیامبر را آورده است؛ ابوذر می حدیث ابوذر /مؤلفگاه  آن
کند،  گوید، به آنان نظر نمی ها سخن نمی سه گروه هستند که اهللا، روز قیامت با آن«

گوید:  می ابوذر». گرداند و عذاب دردناکی خواهند داشت ها را پاکیزه نمی آن
طور کلی ذکر  زیرا وقتی یک موضوع به». بار تکرار کرداین جمله را سه  پیامبر«

ماند تا آن  تري منتظر می گاه تکرار گردد، شنونده با رغبت و توجه بیش شود و آن
شود که  تري براي او بیان کنند. یعنی مشتاق می مسأله را با شرح و توضیح بیش
همه  که اینها  خدا! این اي رسولگفت:  ابوذرجزئیات آن موضوع را دریابد. 

کند، کسی  کسی که اسبالِ ازار می«چه کسانی هستند؟ فرمود: ، کارند بدبخت و زیان
گذارد، و کسی که کاالیش را با سوگند  منت می -اش به دیگران در برابر نیکی -که 

 ».رساند فروش می  دروغ به
؛ یعنی کسی که از روي تکبر لباسش را بر »کند کسی که اسبال ازار می« یکم:

 کشد. مین میز
؛ یعنی وقتی به کسی »گذارد اش به دیگران، منت می کسی که در برابر نیکی« دوم:
گوید: من براي تو چنین و چنان کردم.  کند، بر سرش منت نهاده، به او می نیکی می

اش این وعید وارد شده  منت گذاشتن بر دیگران جزو گناهان کبیره است؛ زیرا درباره
 فرماید: برد. اهللا متعال می را از میان می که اجر و پاداش انسان

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ُ�بۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ِطلُوا ِ  تُِ�مَصَدَ�  ٱب

ۡ  ٱوَ  َمنِّ ل
َ
   ]٢٦٤: البقرة[  ﴾َذىٰ ۡ�

 هایتان را با منت و آزار باطل نکنید.اي مؤمنان! صدقات و بخشش

؛ یعنی همواره »رساند فروش می  کسی که کاالیش را با سوگند دروغ به« سوم: 
خدا قسم این را ده هزار  به«گوید:  خورد تا قیمت کاالیش را باال ببرد. می سوگند می

سان  ، در صورتی که فقط به هفت هزار تومان خریده است! بدین»ام تومان خریده
کند. چنین کسی، سزاوار چهار مجازات یادشده است: اهللا، روز  سوگند دروغ یاد می
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گرداند و عذاب  نمی کند، او را پاکیزه گوید، به او نظر نمی و سخن نمیقیامت با ا
 . [پناه بر اهللا.]د داشتدردناکی خواه

*** 

يم -٨٠٠
َ
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َ
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َ
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َ
ْت راِحل
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َضل
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. قال: ». ف َّ ُت: اْ�َهْد إيِلَ

ْ
ل
ُ
حًدا«قال: ق

َ
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ما َسبْبُت َ�ْعدهُ ُحرًّ 
َ
ْن «ا، َوال َ�ْبًدا، َوال بَِع�ًا، َوال َشاةً؛ ف

َ
َمْعروِف َشيًْئا، وأ
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َ
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ع إِزارَك إىِل نِْصِف 
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َخاك وأ

َ
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ترمذي گفته است: این حدیث،  صحیح؛ با اسنادترمذي  بوداود وا یتروا[ ».عليهِ 
 )1(باشد.] می حسن صحیح
گوید: مردي را دیدم که مردم سخنش را  می ابوجرَي، جابر بن سلَیم ترجمه:

پذیرفتند. گفتم: این مرد کیست؟ گفتند: او  گفت، می گرفتند و هرچه می می
السالم؛  نگو: علیک«خدا! فرمود:  اي رسولالسالم  است. دو بار گفتم: علیک اهللا رسول

گوید:  می جابر». علیک سالمِ مردگان است. بگو: السالم السالم، درود و زیرا علیک
ي همان ذاتی  اهللا هستم؛ فرستاده من، رسول«ي اهللا هستی؟ فرمود:  گفتم: آیا تو فرستاده

کند و اگر  که وقتی زیانی به تو برسد و تو او را بخوانی، آن را از تو برطرف می
چه در  رویاند و چنان تو می سالی شوي و دعا کنی، او زمین را براي گرفتار خشک

 ».گرداند بیابان باشی و شترت گُم شود و تو اهللا را بخوانی، آن را به تو باز می
گوید: از آن پس به  می». کس دشنام نده به هیچ«گوید: گفتم: مرا پند بده. فرمود:  می

 .3442، ش: /؛ صحیح أبی داود، آلبانی1403؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 7402صحیح الجامع، ش:  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   242

امه در اد پیامبر -هیچ انسان آزاد یا غالم و به هیچ شتر و گوسفندي دشنام ندادم. 
حتی این عمل را که با نشمار؛ و ناچیز یک از کارهاي نیک را کوچک  هیچ -فرمود:

هاست. و لباس و  ي نیکی رویی مالقات کنی که این، از جمله برادرت با گشاده
از بلند کردن لباست و شلوارت را تا نصف ساق یا الاقل تا قوزك پاهایت باال بکش 

بپرهیز که این عمل، از تکبر است و اهللا،  -ي زمینتا زیرِ قوزك یا کشاندن آن بر رو -
خاطر عیبی که در تو  و اگر کسی به تو دشنام داد یا تو را بهتکبر را دوست ندارد. 

؛ نشناسی، سرزنش نک خاطر عیبی که در او می ، سرزنش نمود، تو او را بهشناخت می
 ».باشد ي خودش می زیرا گناه این عمل، تنها بر عهده

 شرح
به مدینه  حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که جابر بن سلَیم /مؤلف

پذیرفتند. زیرا  گفت، می گرفتند و هرچه می آمد و مردي را دید که مردم سخنش را می
 اهللا پرسید: این مرد، کیست؟ گفتند: او، رسول بود. جابر اهللا آن مرد، رسول

یعنی ». السالم علیک«یز گفت: خدا هستی؟ و ن است. نزدشان رفت و گفت: تو، رسول
السالم؛ زیرا  نگو: علیک«به او فرمود:  خبر (گزاره) را ابتدا ذکر کرد. پیامبر

؛ یعنی مردم در دوران جاهلیت بر »السالم، درود و سالمِ مردگان است علیک
 که شاعرشان چنین گفته است: کردند. چنان مردگانشان بدین ترتیب سالم می

 و رمحتـه ما شاء أن يتـرحم بن اعمر عليک سالم اهللا قيس
[توضیح: شاعر در این بیت براي درود فرستادن بر قیس بن عامر که مرده بود، 

 ».]را ذکر کرده است -ي علیک یعنی واژه -مطابق روش آن دوران ابتدا گزاره
لذا روشن شد که مردم در دوران جاهلیت براي سالم کردن یا درود فرستادن بر 

منسوخ (باطل) گردانید و به السالم. اما اسالم، این روش را  ند: علیکگفت مرده، می
 را قرار داد. حتی پیامبر» علیک السالم«کند،  جاي آن، براي کسی که سالم می

الُم َعلَيُْ�ْم «فرمود:  کرد، می رفت و به مردگان سالم می هنگامی که به قبرستان می السَّ
 ».السالم... علیکم« گفت: و نمی »َداَر قَْوٍم ُمؤِمن�َ 

یابیم که وقتی انسان به کسی  لذا درمی». علیک بگو: السالم«فرمود:  اهللا رسول
را ذکر نماید و سپس » سالم«ي  یعنی ابتدا واژه». السالم علیک«کند، بگوید:  سالم می

که در حدیث آن شخصی که بد نماز خواند  بگوید. چنان» ي مفرد صیغه«را با » علیک«
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آمده  -یعنی در حدیث مسیء الصاله -روش نماز را به او آموزش داد و پیامبر
از » السالم علیک«لذا گفتنِ ». السالم علیک«سالم کرد و گفت:  است: وي به پیامبر

 بهتر است.» علیکم السالم«گفتن 
بگویید و قصدتان، سالم گفتن به طرف » علیکم السالم«اند:  برخی از علما گفته

السالم «شتگانی باشد که با او هستند. اما بهتر است که مطابق سنت، مقابل و نیز فر
که خواسته باشیم به یک گروه یا چند نفر سالم کنیم که در  بگوییم؛ مگر این» علیک

 ».علیکم السالم«گوییم:  این صورت می
معرفی کرد و بیان نمود که او،  خود را براي جابر بن سلَیم اهللا سپس رسول

برطرف که ضرر و زیان را  ست یي ذات جهانیان، یعنی فرستاده پروردگاري  فرستاده
که وقتی شترت را در  ست یگرداند. او، ذات چه را مفید است، فراهم می آنو  کند می

و اگر « چنین فرمود: گرداند. هم بیابان گم کنی و او را بخوانید، آن را به تو باز می
چون ضرر و رویاند  ین را براي تو میسالی شوي و دعا کنی، او زم گرفتار خشک

گونه که  همان». سازد زیانی به تو برسد و دست به دعا برداري، اهللا آن را برطرف می
 فرماید: می اهللا

�ِض� ﴿
َ
وَٓء َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء ٱۡ� ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف ٱلسُّ مَّ

َ
أ

 
َ
ِ  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ  ]٦٢[نمل:  ﴾مَّ

کند  گاه که او را بخواند، اجابت می آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعاي درمانده را آن
گرداند؟ آیا  نماید و شما را جانشین (یکدیگر) در زمین می و سختی و گرفتاري را برطرف می

 معبود برحقی جز اهللا وجود دارد؟

ا به نفع بندگانش باشد، چه ر آن سان براي وي روشن ساخت که اهللا بدین
اش او را بخواند، دست خالی از درگاهش  گاه که بنده گرداند و ان برایشان فراهم می

گردید؛  گردد. آري؛ هر دعایی که بکنید، از درگاه االهی دست خالی برنمی برنمی
و پاداش آن را  ست یظاهر درخواست شما پذیرفته نشود. زیرا دعا، خود نیک گرچه به
یافت؛ و هرکس، کار نیکی انجام دهد، ده برابر تا هفتصد برابرش و بلکه  خواهید

وقتی هیچ مانعی براي پذیرش دعا وجود نداشته باشد، اهللا  یابد. تر پاداش می بیش
بیند؛ یا  سازد و بنده، آن را به چشم خود می اش را برآورده می متعال، درخواست بنده

ش دعایش را اکه پاد گرداند یا این ا از او دور میاش ر تر از خواسته که زیانی بزرگ این
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اي که  بخشد. لذا دعاکننده دارد و در آخرت، به او می براي او نزد خویش نگه می
 گردد. ِخالی برنمی شرایط دعا را رعایت نماید، از درگاه پروردگار متعال دست

دعا  گوید: چقدر کند در اجابت دعایش درنگ شده است؛ می گاه بنده گمان می
اندازد و به او  کردم، اما دعایم قبول نشد! شیطان، این وسوسه را در دلِ انسان می

گوید: چه همه دعا کردي، اما به هدف خود نرسیدي! و سپس انسان را از رحمت  می
گرداند. در صورتی که ناامیدي از رحمت پروردگار، جزو گناهان  االهی ناامید می

ناامید نباشید؛ هرچند دعاي شما دیر اجابت شود. کبیره است. پس، از رحمت االهی 
دانید که خیرِ شما در چیست؟ اهللا، بندگانش را به دعا کردن دستور داده و  چه می

 پذیرد: اش را می خود، هرگونه که صالح بداند، دعاي بنده

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  َوقَاَل ﴿
َ
    ]٦٠: غافر[  ﴾لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ

 د: مرا بخوانید تا دعاي شما را بپذیرم.و پروردگارتان فرمو

چنان به دعا  گاه عجله نکنید؛ بلکه منتظر باشید و هم کند. هیچ اما بنده، عجله می
فرماید  به حکمت خویش دعاي شما را دیرتر اجابت می کردن ادامه دهید. گاه اهللا

حد و تري دست یابید و  هاي بیش سان به نیکی تر دعا کنید و بدین تا شما، بیش
 این، به نفع شماست. نمایید.ي خود و میزان نیازتان به پروردگار را درك  اندازه

پافشاري  با دعا و زاري به درگاه االهیلذا براي قبول شدن دعاي خود عجله نکنید و 
آن دسته از بندگانش را که در دعا و زاري، پافشاري  نمایید و بدانید که اهللا

همه چیز به  فرجامِخواند که  نسان، با دعا کسی را میکنند، دوست دارد. زیرا ا می
گردد و  اراده و خواست او بستگی دارد؛ یعنی ذاتی که پایان همه چیز به او برمی

فرقی ندارد که در نماز یا در خلوت خویش،  فرمانروایی همه چیز به دست اوست.
خواهید،  ه میپروردگار را بخوانید؛ حتی هنگامی که در نماز هستید، هر دعایی ک

اَعءِ «فرموده است:  بکنید. زیرا پیامبر رُثوا ِ�يِه بِادلُّ
ْ
ُجوُد فَأ� ا السُّ مَّ

َ
اما در «یعنی:  )1(.»َوأ

َتَِّخْذ ِمْن «ي تشهد نماز سخن گفت، فرمود:  و چون درباره ».سجده، زیاد دعا کنید
ْ

ُ�مَّ يل
اَعء َما َشاءَ  انسان، کسی جز اهللا ندارد و  .»بگویدهر دعایی که خواست، «. یعنی: »ادلُّ

که در حدیث آمده است:  پناه ببرد. چنان و بزرگ خود به اهللا زریباید در مسایل 

 .479حیح مسلم، ش: ص )1(
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َحدُ�ْم َرّ�ه َحاَجتَُه لُكََّها َحىتَّ رِش «
َ
 أ

ْ
ل

َ
هر یک از شما، «یعنی:  )1(.»َ�ْعِلِه إَذا اْ�َقَطعَ  اكَ ِليَْسأ
بند  ».شود د کفش خود را زمانی که پاره میي نیازهایش را از اهللا بخواهد؛ حتی بن همه

ن را از پروردگارش تواند آ ست که انسان می زيترین چی ترین یا کوچک کفش، کم
و  زیرا خواستن از پروردگار یا عرض نیاز به درگاهش، عبادت درخواست نماید؛

و پناهنده شدن به اوست و  ، روي آوردن به سوي او، پیوند با اوبندگیِ اهللا
 توانید، دعا کنید. باشد. پس تا می سان قلب انسان همواره با پروردگارش می نبدی

یک از کارهاي نیک را کوچک و  هیچ«فرمود:  در ادامه به جابر بن سلَیم پیامبر
رویی مالقات کنی که این، از  حتی این عمل را که با برادرت با گشادهناچیز نشمار؛ 

 ران را دوست دارد.و اهللا، نیکوکا» هاست ي نیکی جمله
ذارد، یک صدقه یا بگ ماشینشکه به شخصی کمک کنید تا بارش را داخل  همین

او نزدیک کنید، این  اي نیاز داشته باشد و شما آن را به ست؛ اگر کسی، به وسیله نیکی
خواهد چیزي بنویسد،  ست. اگر خودکار خود را به کسی بدهید که می هم یک نیکی

توانید نیکی کنید؛ زیرا اهللا نیکوکاران را  پس، تا میآید.  می شمار این، یک نیکی به
ي کلی وجود دارد که اگر انسان آن را  : یک اصل یا قاعدهست گفتنیدوست دارد. 

ثبوت رسیده  به شود. این اصل، از پیامبر خاطر بیاورد، نیکی کردن بر او آسان می به
ِخيِه اَكَن «است: 

َ
کسی که در جهت برطرف «یعنی:  )2(.»يِف حاجِته اهللاَمْن اَكَن يِف َحاَجِة أ

خود،  وقتی اهللا». سازد نیاز او را برآورده میکردن نیازِ برادرش بکوشد، اهللا، 
دار کارهاي شما باشد، آیا هیچ کارِ سخت و دشواري براي شما وجود خواهد  عهده

کند و  اري میي کارها شما را ی داشت؟ روشن است که خیر؛ بلکه اهللا متعال در همه

) و بیهقی در شعب 3404)، و ابویعلی در مسندش (894، 866حبان، ( روایت ابنضعیف است؛  )1(
به صورت  ) از طریق قطن بن نسیر از جعفر بن سلیمان از ثابت از انس بن مالک2/41االیمان (

اند. و نیز  یت کردهصورت مسند و جز او، به صورت مرسل روا مرفوع؛ بیهقی گوید: قطن بن نسیر به
کثرت از ثابت  جعفر، به«گوید:  می 72المدینی در علل خود، ص ). ابن6/52عدي در الکامل ( روایت: ابن

در  /عالمه آلبانی». باشد ر میکَها، من هاي مرسلش فراوان است و بسیاري از آن روایت کرده و روایت
 ) این حدیث را ضعیف دانسته است.1362السلسلۀ الضعیفۀ (

ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2580)؛ و صحیح مسلم، ش: 6951، 2442صحیح بخاري، ش: ( )2(
 گذشت. (مترجم)] 238
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گردد. لذا تا زمانی که در جهت برطرف کردن نیازِ برادر  سان هر کاري، آسان می بدین
توانید نیکی کنید و هیچ  سازد. پس تا می نیازِ شما را برآورده می خود بکوشید، اهللا

به  ظاهر، کارِ کوچک یا اندکی باشد. پیامبر کارِ نیکی را کوچک مپندارید؛ گرچه به
ِْقَرنَّ جاَرٌة جلارتَِها َولَْو فِرَْسَن َشاةٍ «لمان فرمود: زنان مس

َ
ي  هیچ زنی، هدیه: «یعنی)1(.»ال حت

ظاهر کوچکی مانند)  ي به اش را کوچک نشمارد، اگرچه (هدیه خود به زن همسایه
 ».ي گوسفند) باشد استخوان کف پاي گوسفند (پاچه

از کارهاي نیک را کوچک و یک  هیچ«فرمود:  به جابر بن سلَیم سپس پیامبر
رویی مالقات کنی که این، از  حتی این عمل را که با برادرت با گشادهناچیز نشمار؛ 

رو باشد، نه اخمو،  که انسان با برادر مسلمانش گشاده همین .»هاست ي نیکی جمله
گرداند و شاد کردن  وسیله برادرِ مسلمانش را شادمان می هاست؛ زیرا بدین جزو نیکی

البته در  آید و اهللا متعال نیکوکاران را دوست دارد. شمار می ان، نیکی و احسان، بهدیگر
پاره اي از موارد که مستثناست، بهتر است در برابر شخصی که عمل ناپسندي انجام 

رتکبِ عمل داده، اخم کنیم یا چهره در هم بکشیم تا بلکه به خود بیاید و دریابد که م
 ».هر سخن، جایی و هر نکته، مقامی دارد«یرا زشت و ناسپندي شده است؛ ز

را تا  دستور داد که لباس و شلوارش به جابر بن سلیم اهللا گاه رسول آن
دهد بهترین حالت در  د. این، نشان میباال بکش هایشنصف ساق یا الاقل تا قوزك پا

 هایش باال بکشد؛ البته ایرادي که انسان لباسش را تا نصف ساق ست اینپوشش، 
ندارد که لباسش را باالتر از قوزك پایش قرار دهد. گرچه در حدیث از این کار به 

اگر از این کار، امتناع ورزیدي، پس لباست را تا «امتناع از سنت تعبیر کرد و فرمود: 
و چون وعید یا هشداري در این باره ذکر نکرد، ایرادي ندارد ». دو قوزك پا باال بیاور
 وزك پا باال بکشد.تا دو ق قطکه انسان، لباسش را ف

عرض  به پیامبر تر حدیث گذشت که در آن آمده بود: ابوبکر صدیق پیش
». که مواظبش باشم افتد مگر این خدا! یک طرف لباسم پایین می اي رسول«کرد: 
تو، جزو کسانی نیستی که این عمل را از روي تکبر انجام «فرمود:  اهللا رسول

. ر.ك: همین کتاب، حدیث 1030)؛ و صحیح مسلم، ش: 6017، 2566صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .126ي: شماره
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تر از قوزك پایش  پایین یابیم شلوار (لُنگ) ابوبکر در میجاست که  این». دهند می
گرفت و این، ایرادي ندارد. لذا نباید بر  تر از ساق پایش قرار می نبود و فقط پایین

 خود یا دیگران سخت بگیریم و تأکید کنیم که حتماً لباس یا شلوار انسان، تا نصف
لباس  که انسان ست اینسنت،  طور که در حدیث آمده، گرچه ساقش باشد. زیرا همان

، اهللا ي رسول زهااجمطابق حدیث و اما باال بکشد، ي ساقش  تا نیمه یا شلوارش را
 ایرادي ندارد که انسان لباسش را باالتر از دو قوزك پایش قرار دهد.

را از کبر و غرور در راه رفتن و لباس پوشیدن یا  جابر اهللا سپس رسول
 یرا اهللا متعال، تکبر را دوست ندارد. خود فرموده است:سخن گفتن برحذر داشت؛ ز

كَ  تَُصّعِرۡ  َوَ� ﴿  ٱ ِ�  ِش َ�مۡ  َوَ�  لِلنَّاِس  َخدَّ
َ
ۖ  ِض �ۡ� َ ٱ إِنَّ  َمرًَحا  َتالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

    ]١٨: لقامن[  ﴾١٨ فَُخورٖ 
راستی اهللا، هیچ  که به متکبرانه از مردم روي برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو

 فروشی را دوست ندارد. متکبر فخر

ي حرکات خود،  شایسته است که انسان در راه رفتن، لباس پوشیدن و همه
خاطر اهللا تواضع کند، اهللا متعال او را گرامی و  متواضع و فروتن باشد؛ زیرا کسی که به

آموزش داد و انسان باید به امتش  که پیامبر ست یها، آداب گرداند. این واالمقام می
 ي بزرگ و مهم دست یابد: خود را به این آداب، آراسته سازد تا به دو نتیجه

 فرماید: ؛ اهللا متعال میبرداري از پیامبر فرمان یکم:

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ٰ  هُ ِخلۡ يُدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ
َ
   ]١٣:  النساء[  ﴾رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

کند که در آن جویبارها هایی میکس از اهللا و پیامبرش اطاعت نماید، اهللا او را وارد باغهر 
 روان است.

صفات و به هاي نیکو، خود را  انسان از طریق آراستگی به این آداب و منش دوم:
تواند  یک از افراد بشر نمی سازد که هیچ اي آراسته می هاي نیک و پسندیده ویژگی

هایی که اسالم  ی سوق دهد. زیرا آداب و منشیها چنین ویژگیمردم را به سوي 
و اگر «فرمود:  به جابر هاست. سپس پیامبر آورده است، بهترین آداب و منش

شناخت، سرزنش نمود، تو  خاطر عیبی که در تو می کسی به تو دشنام داد یا تو را به
ناه این عمل، تنها بر شناسی، سرزنش نکن؛ زیرا گ خاطر عیبی که در او می او را به
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زیرا شایسته است که انسان عفو و گذشت پیشه کند و هر  ».باشد ي خودش می عهده
ي دیگران قرار ندهد. لذا از  رسد، معیار قضاوت درباره سخنی را که به گوش او می

پوشی کنید و عفو و گذشت پیشه سازید؛ چراکه اهللا متعال  سخنان دیگران چشم
دهد. اگر  ها پاداش می ني خود را دوست دارد و به آ شندهبندگان باگذشت و بخ

شناسید، سرزنش کنید یا به او طعنه بزند، درگیري  خاطر عیبی که در او می کسی را به
بسا این امر، به کینه و دشمنی در  گردد و چه و کشمکش شما با یکدیگر طوالنی می

شود.  د، اوضاع، عادي میانجامد. اما اگر سکوت نمایید و هیچ نگویی میان شما می
تجربه ثابت کرده است که وقتی انسان به کسی که به او ناسزا گفته است، ناسزا 

ها  یابد و به دوري و دشمنیِ ان ها ادامه می گویی به یکدیگر در میان آن بگوید، دشنام
زند. اما اگر انسان سکوت کند و هیچ نگوید، بهتر و مفیدتر  با یکدیگر دامن می

 فرماید: اش می گونه که اهللا متعال در توصیف بندگان نیک و شایسته ود؛ همانخواهد ب

ْ  ِهلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ َخاَطَبُهمُ ﴿    ]٦٣: الفرقان[  ﴾٦٣ امٗ َسَ�ٰ  قَالُوا
آمیزي ـ  دهند، سالم ـ سخن مسالمت و هنگامى که افراد نادان، آنان را مورد خطاب قرار مى

 گویند. مى

 فرماید: می اهللا

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿
ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
   ]  ١٩٩: األعراف[  ﴾١٩٩ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

 عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهالن روي بگردان.

﴿  ﴾  یعنی با اخالق و رفتارِ سبک و ناشایست مردم، سازگار باش و از
قع نداشته باش که در برخورد با تو به بهترین شکل عمل کنند؛ مردم، مردم نخواه و تو

گاه مطابق میل تو نخواهند بود. پس ساده ترین رفتار مردم را بپذیر و سخت  هیچ
 ﴿رو اهللا متعال فرمود:  نگیر. از این

ۡ
ِ  ُمرۡ َوأ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
و به کار : «﴾ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

وقتی یک آدمِ جاهل به تو ». ه و از جاهالن روي بگرداننیک و پسندیده فرمان بد
 که از وي روي بگردانی.  ست ایندشنام داد یا به تو بد کرد، خیر و مصلحت در 
*** 

ُ رسوُل  وعن أيب هر�رة -٨٠١ : اهللاقال: بينما رَُجٌل يَُص�ِّ ُمْسبٌِل إَِزاَره، قال هلَ
» 

ْ
أ ، ُ�مَّ » اذَهب َ�َتوضَّ

َ
أ ذَهب َ�َتوضَّ

َ
 «جاَء، فقال:  ف

ْ
أ ُ رُجٌل: يا رسول ». اذهْب َ�َتوضَّ

َ
! اهللافقال هل
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تَّ َ�ْنُه؟ قال: 
َ
 ثم َسك

َ
أ ن َ�َتَوضَّ

َ
مْرتَُه أ

َ
َك أ

َ
ال  اهللاإِنَُّه اكَن يُص�ِّ َوُهَو ُمْسبٌل إِزاَرهُ، إِنَّ «ما ل

 )1(سلم است.][روایت ابوداود با اسنادي که مطابق شرط م ».َ�ْقَبُل َصالَة رُجٍل ُمسبٍِل 
تر از قوزك  را پایین )شلوارشلُنگ (گوید: مردي که  می ابوهریره ترجمه:

آن مرد ». برو و وضو بگیر«به او فرمود:  اهللا خواند. رسول پایش انداخته بود، نماز می
مردي به ». برو و وضو بگیر«فرمود:  اهللا رفت و وضو گرفت؛ سپس آمد. رسول

خدا! چرا به او فرمان دادي که وضو بگیرد و دیگر،  لاي رسو«عرض کرد:  پیامبر
خواند که اسبال ازار کرده بود و  او در حالی نماز می«اش چیزي نگفتید؟ فرمود:  درباره

 ».پذیرد اهللا متعال، نماز کسی را که اسبال ازار کند، نمی
 شرح

روي  تر ذکر شد، بیان فرمود که هرکس لباسش را از در احادیثی که پیش پیامبر
کند، با او سخن  تکبر بر زمین بکشد، اهللا متعال روز قیامت به او نظر رحمت نمی

گرداند و چنین شخصی عذابی دردناك در پیش دارد. و  گوید، او را پاکیزه نمی نمی
کند، در  تر از دو قوزك پاي کسی که اسبال ازار می پایین«این حدیث نیز گذشت که: 

کته را هم بیان کردیم که این عمل، جزو گناهان کبیره این ن ».آتش دوزخ خواهد بود
تر از قوزك پایش قرار بگیرد، جایز نیست؛  است و براي مرد پوشیدن لباسی که پایین

پوشاند و نیز  تا قوزك پایش بلند است، یعنی قوزك را نمیاما پوشیدن لباسی که 
ر، پیراهن و لباسی که باشد، جایز است. اما پوشیدن شلوا ي ساق می لباسی که تا نیمه

 باشد. گیرد، جایز نیست و جزو گناهان کبیره می تر از قوزك قرار می پایین
اهللا اختالف نظر دارند که آیا نماز کسی که با چنین پوششی نماز  علما رحمهم

 خواند، درست است یا خیر؟ می
ست اند: نمازش درست نیست؛ زیرا لباسی که پوشیده، حرام ا برخی از علما گفته

 هاي مباح را براي ما جایز قرار است: و اهللا متعال فقط پوشیدن لباس

ْ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿     ]٣١: األعراف[  ﴾ِجدٖ َمسۡ  ُ�ِّ  ِعندَ  زِ�نََتُ�مۡ  ُخُذوا
را  -هایتانیعنی لباس -اي فرزندان آدم! (هنگام هر نماز و) در هر مسجدي زیورتان 

 بپوشید.

 .884، ش: /است؛ ضعیف أبی داود، آلبانی ضعیف )1(
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هایی که پوشیدن آن  اي جایز دستور داده، نه لباسه سان به پوشیدن لباس بدین
اند  چنین به حدیث یادشده استدالل کرده براي ما جایز نیست. این دسته از علما، هم

تر از قوزك پایش انداخته  گوید: مردي که لُنگ (شلوارش) را پایین می که ابوهریره
آن مرد رفت و وضو ». گیربرو و وضو ب«به او فرمود:  اهللا خواند. رسول بود، نماز می

عرض  مردي به پیامبر». برو و وضو بگیر«فرمود:  اهللا گرفت؛ سپس آمد. رسول
او در حالی نماز «خدا! چرا به او فرمان دادي که وضو بگیرد؟ فرمود:  اي رسول«کرد: 

خواند که اسبال ازار کرده بود و اهللا متعال، نماز کسی را که اسبال ازار کند،  می
ي باطل  گویند: این، نص و متنی آشکار از سنت نبوي درباره ها می این». ردپذی نمی

دهد که چنین شخصی باید  کند؛ بلکه نشان می که اسبال ازار می ست یبودن نماز کس
 نمازش را دوباره بخواند.

ابوداود، این حدیث را با اسنادي صحیح و مطابق شرط «گوید:  می /مؤلف
ین سخن، جاي بحث و بررسی دارد؛ زیرا این حدیث، ا ».، روایت کرده استمسلم

 ثابت نشده است. باشد و صحتش از پیامبر ضعیف می
کند،  که نماز کسی که اسبال ازار می ست ایناز میان اقوال علما، دیدگاه صحیح 
باشد. مانند کسی که لباس حرام مثلِ  کار می درست است؛ گرچه چنین شخصی، گنه

پوشد که در آن تصویر یا  خواند یا لباسی می با آن نماز می پوشد و لباسِ دزدي می
هاي در نماز و بیرون نماز،  عکس حیوان یا صلیب وجود دارد. پوشیدن چنین لباس

باشد، اما  هایی نماز بخواند، نمازش درست می حرام است و اگر کسی در چنین لباس
 کار است. خودش گنه

است؛ زیرا نهی از اسبال ازار و نهی از ي مسأله مذکور  این، قولِ راجح درباره
پوشیدن لباسِ حرام، مخصوص نماز نیست. بلکه پوشیدن لباس حرام، در نماز و 

که  ست اي هکند. این، قاعد رو نماز را باطل نمی باشد. از این بیرون نماز حرام می
ع اند. البته اگر این حدیث، صحیح بود، حکم این موضو جمهور علما، آن را پذیرفته

شد و دیگر جایی براي اختالف وجود نداشت. آن دسته از علما که این  روشن می
دانند و آن  کند، درست می اند، نمازِ کسی را که اسبال ازار می حدیث را ضعیف دانسته

گویند: نماز کسی که در حالِ  اند، می دسته از علما که این حدیث را صحیح دانسته
حال انسان باید از پروردگارش بترسد و هر  ل است. درخوانَد، باط اسبال ازار نماز می
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. کسی که آشکارا از از نعمت االهی در جهت معصیت و نافرمانی از او استفاده نکند
دهند که اسبال ازار، حرام و جزو  کند و چون به او تذکر می اهللا متعال نافرمانی می

رد، در حقیقت از نعمت اهللا گذ پروا از کنارِ این موضوع می گناهان کبیره است و او بی
 کند. [پناه بر اهللا] براي نافرمانی و معصیت او استفاده می

*** 

رداءِ قال: اكن  -٨٠٢ ْخرَبِ� أيِب و�ن جليًسا أليب ادلَّ
َ
يِس بن �رٍش اتلَّْغليبِّ قال: أ

َ
وعن ق

صحاب انلَّيِبِّ 
َ
ُ سهُل بُن احلنَظليَِّة، و� بِِدمشَق رَُجٌل من أ

َ
َما ُ�الُس ُ�َقاُل هل

َّ
ل
َ
ًدا ق َن رَُجالً ُمَتوحِّ

ُن ِعند 
َ

ُه، َ�َمرَّ بَِنا و�
َ
يَت أْهل

ْ
إِ�ََّما هو �سبيٌح وت�بٌ� حىتَّ يأ

َ
 ف

َ
إِذا فرغ

َ
انلَّاَس، إِ�ََّما ُهَو َصالةٌ، ف

رَداء رَداء: لَكِمًة َ�ْنَفُعَنا وال ترُضُّك. قال: بَعَث رسوُل أيب ادلَّ بو ادلَّ
َ
رَسِ�ًَّة  اهللا، فقال هل أ

ي َ�لُِس �ِيِه رسوُل 
َّ

َجلَس يِف الَمْجلِس اذل
َ
َجاَء رَُجٌل مِنهم ف

َ
، َ�َقاَل لِرُجٍل إىِل اهللاَ�َقِدَمت، ف

نَا الُغالُم 
َ
حَمل فالٌن َ�َطَعن، فقال: ُخْذَها مِ�ِّ وأ

َ
، ف ُن والعُدوُّ

َ
يتَنا ِحَ� اتلَقْيَنا �

َ
ْو رَأ

َ
َجْنبِِه: ل

يْ 
َ
َرى الِغَفارِي، ك

َ
جرُهُ. فَسِمَع بِذلَك آَخُر فقال: َما أ

َ
ْد َ�َطَل أ

َ
َراهُ إِال ق

َ
َف تَرى يف قْوهِلِ؟ قال: َما أ
ًسا، َ�تََنازاع َحىت َسِمَع رسول 

ْ
َك بأ

َ
ن يُْؤَجَر وُ�َْمداهللاُسْبحان «فقال:  اهللابَِذل

َ
س أ

ْ
». ! ال بَأ

ْرَداءِ رُسَّ بِذلك، وََجَعَل  با ادلَّ
َ
يُْت أ

َ
رَأ

َ
نَْت سِمْعَت َذلَك مِْن رسول  ف

َ
ِه َو�َُقول: أأ

َ
َسه إيِل

ْ
يَْرَ�ُع رأ

َبتَْيه.اهللا
ْ
رَُبَ�نَّ ىلع ر�

َ
قوُل يل

َ
 أل

ّ
ْيِه َحىتَّ إِ�

َ
 ؟ فيقول: نَعم، فما زال يِعيُد َعل

ْرَداء: لَكَِمًة تَنَفُعَنا وال ترَُضُّك،  بُو ادلَّ
َ
ُ أ

َ
 آَخر، فقال هل

ً
َا رسول قال: َ�َمرَّ بَِنا يَوما

َ
قال: قال نل

َدقة ال َ�ْقبُِضَها: «اهللا ُ ». الُمْنِفُق ىلَع اخَلْيِل اكبَلاِسِط يََدهُ بالصَّ
َ

 آخر، فقال هل
ً
ُ�مَّ مرَّ بَِنا يوما

ْرَداء: لَكَِمًة َ�ْنَفُعَنا َوال ترَضُّك، قال: قال رسول  بوادلَّ
َ
ْوال : «اهللاأ

َ
َسدي، ل

َ
نْعَم الرَُّجُل ُخَرْ�ٌم األ

ُذَ�ْيِه، ». ُل مُجَّتِِه َو�ِْسَباُل إَِزارِهُطو
ُ
َخَذ َشْفَرةً َ�َقَطَع بَِها مُجََّتُه إىِل أ

َ
أ
َ
�ََل ف عَجّ

َ
فَبلَغ ذلك ُخَرْ�ًما، ف

ْرَداء: لَكِمًة َ�ْنَفُعنَ  بُو ادلَّ
َ
ُ أ  آَخَر َ�َقاَل هلَ

ً
ْيِه. َ�مَّ َمرَّ بَنا يَْوما

َ
نَْصاف َسا�

َ
الَ ا وَوَرَ�َع إَِزاَرُه إىِل أ

ال: َسمْعُت رُسوَل 
َ
َك ق ْصلُِحوا «يُقول:  اهللاترَُضُّ

َ
أ
َ
ادُموَن ىلَع إِْخوانُِ�م. ف

َ
إِنَُّ�ْم ق

إِنَّ 
َ
نَُّ�ْم َشاَمٌة يِف انلَّاِس، ف

َ
�
َ
ْصلُِحوا بَلاَسُ�ْم َحىتَّ تَُ�ونُوا ك

َ
�م، وأ

َ
الَ ُ�بُّ  اهللارَِحال

اسناد حسن، جز قیس بن بشر که در ثقه یا [روایت اَبوداود با  ».الُفْحَش َوالَ اتلََّفُحش
 )1(ضعیف بودن او اختالف دارند و مسلم از او حدیث روایت کرده است.]
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بود، به من  نشین ابودرداء پدرم که همگوید:  قیس بن بشر تغلبی می ترجمه:
به نام سهل بن حنظلیه در دمشق بود؛ مردي  گفت: مردي از اصحاب پیامبر

نشست و همواره در نماز بود و پس از نماز به تسبیح و  دم کم میکه با مرگیر  گوشه
نشسته  روزي نزد ابودرداءرفت.  اش می که نزد خانواده شد تا این تکبیر مشغول می

به او گفت: سخنی بگو که براي ما  از کنارِمان گذشت. ابودرداء بودیم که سهل
اي از مجاهدان را به جنگ  ستهد گفت: پیامبر سودمند باشد و زیانی به تو نرساند.
نشست، نشست و  می در محلی که پیامبرها  فرستاد. وقتی بازگشتند، یکی از آن

دیدي که  رو شدیم، ما را می مردي که کنارش بود، گفت: کاش وقتی با دشمن روبه
گفت: بگیر که من،  -با غرور و افتخاربه دشمن،  -فالنی حمله کرد و نیزه انداخت و 

به گمانم پاداش ي سخنش چیست؟ آن مرد پاسخ داد:  فار هستم. نظرت دربارهغ از بنی
بینم. و  ایرادي در این نمیوي، از میان رفته است. شخصی دیگر این را شنید و گفت: 

را  ها بگومگوي آن که پیامبر باره با هم اختالف کردند تا این بدین ترتیب در این
 -اش هم خاطر کارِ پسندیده به -ارد که انسان اهللا! اشکالی ند سبحان«شنید؛ فرمود: 

از شنیدن این حدیث، خوشحال  دیدم ابودرداء». پاداش بیابد و هم ستایش شود
گفت: تو خود این را از  کرد و می بلند می شد و سرش را به سوي سهل

و ابودرداء همواره این سخن را از آن گفت: آري.  شنیدي؟ و سهل می اهللا رسول
 گفتم: شاید او به زانو بیفتد. پرسید و من با خود می صحابی می
به او  گوید: روزي دیگر نیز از کنارِ ما گذشت. ابودرداء می -پدر قیس -پدرم 

 اهللا گفت: سخنی بگو که براي ما سودمند باشد و زیانی به تو نرساند. گفت: رسول
ه از آن در میدان به منظور استفاد -کسی که براي پرورش و نگهداري اسب «فرمود: 

که دستش همواره براي صدقه دادن باز است و  ست یمانند کسکند،  هزینه می -جهاد
 ».بندد آن را نمی

به او گفت: سخنی بگو که براي ما  روزِ دیگري نیز از کنارِ ما گذشت. ابودرداء
خُرَیم اسدي، مرد «فرمود:  اهللا رسولسودمند باشد و زیانی به تو نرساند. گفت: 

این سخن به خریم ».  کرد ، اگر موهاي سرش بلند نبود و اسبال ازار نمیست ینیک
هایش کوتاه کرد و  رسید و او بالفاصله تیغی برداشت و موهایش را تا مقابل گوش

 ازار (لُنگ) خود را تا نصف ساق پایش باال کشید.
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که به او گفت: سخنی بگو  وي، روزي دیگر هم از کنار ما گذشت. ابودرداء
فرمود:  شنیدم که می اهللا براي ما سودمند باشد و زیانی به تو نرساند. گفت: از رسول

را درست  تانو لباس -و سر و وضع خود -روید؛ پس سواري شما نزد دوستانتان می«
 -یعنی مرتب و زیبا و در بهترین وضعیت -و مرتب کنید تا در میان مردم مانند خال 

 ».را دوست ندارد -ظاهر و رفتارِ ناپسند -کاري  شتی و زشت، زبه نظر آیید؛ زیرا اهللا
 شرح

گونه  ي آموزنده وجود دارد؛ همان ذکر کرده، چند نکته /مؤلفدر حدیثی که 
تنهایی را دوست داشت و معموالً  که در این روایت آمده است: ابن حنظلیه
که وقتش  یعنی دوست نداشتاش بود.  مشغول نماز و تسبیح یا در خدمت خانواده

خواند یا به  رو همواره نماز می در بگومگو و سخنان بیهوده با مردم تَلَف شود. از این
 پرداخت. اش می ذکر پروردگار یا خدمت خانواده

 حنظلیه با دوستانش نشسته بود که در این میان، ابن یکی از روزها ابودرداء
براي ما سودمند باشد و سخنی بگو که «به او گفت:  ابودرداءاز کنارشان گذشت. 
 .»را به جنگ فرستاد اي سریه پیامبر«گفت:  حنظلیه ابن. »زیانی به تو نرساند

به وقتی  چهارصد نفر هستند. زا تر شود که کم اي از مجاهدان گفته می سریه، به دسته
یعنی در حضورِ نشست،  می ها در محلی که پیامبر بازگشتند، یکی از آنمدینه 
کرد این دسته گزارش دهد. وي، از یکی از تیراندازان  تا از عملت نشس پیامبر

با غرور و افتخار انداخت و  سخن گفت که در میدان نبرد به سوي دشمن تیر می
 غفار هستم. گفت: بگیر که من، از بنی می

ایرادي ندارد که انسان در میدان نبرد، در برابر دشمن، رفتار و گفتار غرورآمیزي 
ي دشمن و  تواند در میدان نبرد، براي شکستن روحیه یعنی انسان می داشته باشد؛

اظهار قدرت و هیبت، خرامان و با غرور و تکبر راه برود و عزت و قدرت خود را به 
ي  که در گذشته برخی از مجاهدان، پرِ شترمرغ روي عمامه رخ دشمن بکشد. چنان

دادند. هر  دشمن را آزار می سان گر عزت بود و بدین کردند که نشان خود نصب می
اجر و پاداش دارد. حتی سخنی  ي خشم و آزار دشمن شود، نزد اهللا چیزي که مایه

ي عزت است و ثواب  گرداند، نزد اهللا متعال مایه که دشمن را خوار و خشمگین می
 دارد.
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گفت: بگیر؛ یعنی تیر را  این تیراندازِ غفاري نیز به غرور و افتخار به دشمن می
: او، با گفتنِ این سخن خود را یکی از حاضران، گفتغفار هستم.  یر که من، از بنیبگ
اجر کرده کرده است؛ زیرا فخرفروشی و به خود بالیدن، درست نیست. اهللا متعال  بی
 فرماید: می

َ ٱ إِنَّ ﴿     ]١٨: لقامن[  ﴾١٨ َفُخورٖ  َتالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ
 فروشی را دوست ندارد. خرهمانا اهللا، هیچ متکبر ف

آري؛ اهللا متعال تکبر و فخرفروشی را دوست ندارد؛ اما در جنگ، مستثناست.  
لذا یکی دیگر از حاضران گفت: ایرادي ندارد که انسان در جنگ، عزتش را به رخ 

 که پیامبر باره با هم اختالف کردند تا این در ایندشمن بکشد. بدین ترتیب 
یعنی اهللا از هر عیب و نقصی پاك و » اهللا! سبحان«ید؛ فرمود: ها را شن بگومگوي آن

باشد؛ هیچ نقصی در علم، قدرت،  منزّه است و صفات اهللا از هر جهت کامل می
 ي صفات او از هر جهت کامل است. حکمت و عزتش نیست. همه

کنید؟  باره بگومگو می یعنی چرا و چگونه در این» اهللا! سبحان«فرمود:  پیامبر
پاداش بیابد و هم ستایش  -اش هم خاطر کارِ پسندیده به -کالی ندارد که انسان اش«

ي نیکوکار و مجاهدش خیرِ دنیا و آخرت  به عبارت دیگر اهللا متعال، براي بنده». شود
گویند: آدمِ  اش می ستایند و درباره سان مردم او را می کند و بدین جا جمع می را یک
شود و ایرادي  ی برخوردار میهبنده از اجر و پاداش ال. در آخرت نیز این ست یشجاع

ي نیکوکار هم در دنیا ستایش شود و هم در آخرت، اجر و  در این نیست که بنده
 پاداش بیابد.

را دزدیده  که شتران شیرده پیامبر را به سارقانی رساند خود عامر بن اکوع
 گفت:  و میبردند. او شروع به تیراندازي کرد  بودند و با خود می

نَا
َ
ـَوِع  أ

ْ
�

َ
ـُْن األ عْ  اب َْوُم يَْوُم الرُّضَّ  َوايلْ

و ». من، فرزند اکوع هستم و امروز، روز نابوديِ فرومایگان است«یعنی: 
اش را به  بالید و موقعیت و جایگاه خانوادگی ي خود می سان به نژاد و خانواده بدین

جنگ، به خود، خانواده و قدرت و  لذا ایرادي ندارد که انسان در کشید. رخ دشمن می
 جایگاه خویش ببالد و آن را به رخ دشمن بکشد.
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 روزي دیگر نیز از کنار ابودرداء و یارانش عبور کرد. ابودرداء ابن حنظلیه
سخنی بگو که براي ما سودمند باشد و زیانی به تو نرساند. گفت: به او گفت: 

به منظور استفاده از  -گهداري اسب  کسی که براي پرورش و ن«فرمود:  اهللا رسول
که دستش همواره براي صدقه  ست یکند، مانند کس هزینه می -آن در میدان جهاد

لذا خرج کردن براي اسبی که از آن در میدان نبرد ». بندد دادن باز است و آن را نمی
 .شود، جزو صدقات است استفاده می

به او گفت:  گذشت. ابودرداء ءروزِ دیگري نیز از کنارِ ابودردا حنظلیه ابن
مردي  اهللا سخنی بگو که براي ما سودمند باشد و زیانی به تو نرساند. گفت: رسول

، اگر موهاي سرش بلند نبود ست یمرد نیک«را ستود و از او به نیکی یاد کرد و فرمود: 
 یعنی مقداري متکبر و خودبین است. این سخن به آن مرد». کرد و اسبال ازار نمی

هایش کوتاه کرد و ازار  رسید و او بالفاصله تیغی برداشت و موهایش را تا شانه
 (لُنگ) خود را تا نصف ساقِ پایش باال کشید.

ي تکبر است و  یابیم بلند بودن موي سر براي مردان، نشانه جاست که درمی این
ن است که ي گوش او بلندتر باشد. زیرا این ز ها یا نرمه موي سر مرد، نباید از شانه

به خودآرایی از طریق بلند کردن موي سرش نیاز دارد. لذا براي مردان جایز نیست که 
مردانی را خود را شبیه  زیرا پیامبر ها بسازند. خود را در مو و امثال آن شبیه زن

 سازند، نفرین کرده است. زنان و زنانی را  که خود را شبیه مردان می
هاي  دو جنس مرد و زن آفریده و به هر جنسی، ویژگیها را از  اهللا متعال، انسان

مناسب خودش را داده است؛ لذا نباید مرد و زن را در همه چیز یکسان بدانیم. من، 
ن آهیچ مسلمانی را سراغ ندارم که مرد و زن را در همه چیز یکسان بداند. اما اوضاع 

، واژگون شده و اند دسته از کافران که زن را در همه چیز بر مرد مقدم قرار داده
ها زن و مرد را در  کلی دگرگون و برعکس گردیده است. این بهطبیعت و سرشتشان، 

دانند. بدون شک  همه چیز و در هر کاري، بدون هیچ تفاوتی شریک و یکسان می
ها را بر اساس آن، سرشته و  که اهللا متعال انسان ست یچنین تفکري، بر خالف طبیعت

هاي خاص  اند؛ زیرا مردان، ویژگی که پیامبران آورده ست یشریعتنیز بر خالف آیین و 
 هاي خاص خود را. خود را دارند و زنان، ویژگی
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بالفاصله تیغی برداشت و موهایش را تا را شنید،  ي پیامبر وقتی آن مرد، فرموده
که  است. چنان از پیامبر برداري صحابه گر فرمان هایش کوتاه کرد. این، نشان شانه

کردند و براي اجراي آن بر یکدیگر سبقت  سرعت به رهنمودهایش عمل می هب
اما کسی که در اجراي فرمان اهللا و پیامبرش  ي ایمان است. جستند. این، نشانه می

ایستند، با  کند، در او خصلتی از منافقانی وجود دارد که چون به نماز می درنگ می
شود که وقتی شخصی از  گاه مشاهده میرو  خوانند. از این تنبلی و کسالت نماز می

قدر دیر و  کند و آن شود، در انجام آن تنبلی و درنگ می حکم اهللا و پیامبرش باخبر می
ي بزرگ و سنگینی روي اوست؛  پردازد که گویا سنگ یا وزنه سست به انجامِ آن می

، شانه خالی رود تا بلکه رخصتی بیابد و از انجام آن کار تازه نزد این و آن عالم می
ها، فسق است و  اند: جستجو یا دنبال کردن رخصت . در صورتی که علما گفتهکند

باشد. حتی یکی از علما گفته است: کسی  کردي دارد، فاسق می کسی که چنین روي
شود و دین و ایمانش را از  دین می کردي داشته باشد، سرانجام بی که چنین روي

 دهد. دست می
حکم اهللا و پیامبرش را از شخصی شنید که علم و ایمانش که  لذا انسان همین

مبرش عمل کند؛ گفتم: از شخصی که به علم به حکم اهللا و پیاقابل اعتماد است، باید 
دار و پرهیزگار  شود که شخصی، دین توان اعتماد کرد. زیرا دیده می و ایمانش می

اي سخن  گونه مردم بهیاد دارد؛ لذا در میان  است و یک یا چند حدیث از پیامبر
. پس، از چنین شخصی و از ست یگوید که گویا یکی از امامان و پیشوایان دین می

 زند. هاي فراوانی از او سر می اش، اشتباه علمی فتواهایش بپرهیزید؛ چراکه به سبب کم
شود که فردي، علم و دانش فراوانی دارد؛ اما اهل هوا و هوس  و گاه مشاهده می

دهد، نه مطابق رضایت پروردگار. چنین  میل و رضایت مردم فتوا میاست و مطابق 
عالم ، ربانیآید. پس علما بر سه دسته هستند: عالمِ  شمار نمی شخصی هم عالم امت به

 و عالم امت (عالم ملی). حکومتی
پردازد و از روي علم و  که به نشر و گسترش اسالم می ست ی، کسعالم ربانی

دهد و برایش مهم نیست  هایش فتوا می سالم و احکام و آموزهي دین ا آگاهی درباره
 که حکم شرعی، مطابق میل مردم باشد یا نه.
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خواهد و مطابق میل و  کند حکومت چه می که نگاه می ست یعالمِ حکومتی، کس
اهللا و سنت  دهد؛ گرچه در فتوایش تحریف کتاب ي حکومت فتوا می خواسته
 باشد. اهللا رسول

دهد. اگر مردم  ي مردم فتوا می که مطابق میل و خواسته ست یملی، کسو اما عالم 
دهد که مردم را راضی نماید؛ حتی  ي آن کار فتوایی می به کاري عادت کنند، درباره

ما را در  کند. امید است که اهللا متعال بدین منظور متون کتاب و سنت را تحریف می
 قرار دهد. ي علماي ربانی و عامالن به قرآن و سنت جرگه

که انسان دین را ابزار فریفتن دیگران قرار ندهد و خود نیز در  ست اینمهم، 
توان به علم  مسیر دین و علوم دینی، فریفته نشود؛ بلکه دینش را از کسی بگیرد که می

که یکی از بزرگان سلف گفته است: این علم، دین است؛  و دین او، اعتماد کرد. چنان
 گیرید. ا از چه کسی میپس بنگرید دین خود ر

رساند. اما  می که انسان را به اهللا ست يآري؛ علم و دانش، همان دین و مسیر
ي لباس  کنند؛ حتی در نحوه ها تقلید می لوح، به کفار فریفته شده، از آن اي ساده عده

ي  که شماره هاي مد لباس هستند و همین پوشیدن! چنان که منتظر چاپ جدید مجله
گویند: به  برند و می شود، بالفاصله آن را خریده، به خانه می د بازار میجدیدش وار

هایی با تصاویر برهنه و  ها یا به این مدهاي جدید نگاه کنید! مجله این لباس
بین و  و زنِ کوته .ست یهاي اخالقی و شریعت اسالم هایی که مخالف ارزش لباس

گوید: من نیز  ، به شوهر خود میهایی ایمان نیز با دیدن چنین مدها و لباس سست
دهد! و  رود و مد روز را سفارش می خواهم. یا خود به خیاطی می چنین لباسی می

 -کند.  ي اسالمی در ظاهر و طرز لباس خود نیز از کفار تقلید می بدین ترتیب جامعه
�ََشبََّه َمْن «فرموده است:  ؛ زیرا پیامبرست یي بسیار خطرناک این، مسأله -پناه بر اهللا

 ».هاست ي آن هرکس خود را شبیه قومی بسازد، از جرگه«یعنی:  )1(.»بَِقْوٍم َ�ُهَو ِمنُْهمْ 
ها، موي خود را  که زن ست اینتازگی مد شده،  یکی از کارهاي ناپسند که به

ي نه  زنند! در گذشته اصطالح، موهاي خود را مردانه می کنند و به مانند مردان کوتاه می

، و در 104، ص »حجاب المرأة المسلمۀ«این حدیث را در کتاب  /عالمه آلبانی صحیح است؛ )1(
 صحیح دانسته است. 1269إرواءالغلیل، ش: 
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کرد که موهایش بلند است یا  اش سؤال می ر، خواستگار از زنِ مورد عالقهچندان دو
کوتاه؟ یعنی بلند بودن موي سر براي زن، نیک و پسندیده بود؛ اما اینک بر عکس 

که امروزه  خالصه این !گرداند میشده و زن، موهاي خود را مانند موهاي مرد، کوتاه 
آورد غرب و کافران  که ره کنند کوتاه میهاي عجیب و غریبی  را به روشموها  ها  زن

باشد. بر هر مردي واجب است که مرد  است. سببش، غفلت مردان از همسرانشان می
اي از مردانگی در او  که نام مرد را یدك بکشد و هیچ نشانه اش باشد، نه این خانه

یافت نشود. وقتی همسر خود را دیدید که نسبت به وظایف شرعی خود کوتاهی 
ق رهنمودهاي شرعی او را بزنید. زیرا بکند، به او تذکر دهید و اگر الزم بود، مطا می

ْهِلِه «فرموده است:  اهللا ي خود مسؤولید. رسول ي خانواده شما درباره
َ
والرَُّجُل َراٍع يف أ

ي  باشد و درباره اش می و مرد، مسؤول خانواده«یعنی:  )1(.»ومسئوٌل َ�ْن َرِ�يَِّته
دار  دار، استان این منصب یا این مسؤولیت را فرمان ».شود ازخواست میاش ب خانواده

به تو داده  اهللا جمهور به تو نداده است؛ این منصب را محمد رسول یا وزیر و رییس
اش  هر مردي، مسؤول خانواده«ي خویش هستی.  است؛ پس تو، فرماندار خانه

که مرد مسؤول  فقط به این». شود اش بازخواست می ي خانواده باشد و درباره می
نکرد؛ زیرا در این صورت، مسأله، خیلی آسان بود. اما  هباشد، بسند ي خود می خانواده
، بیان نمود »باشد ي خود می مرد مسؤول خانواده«که فرمود:  افزون بر این اهللا رسول

ي  هلذا خود ببینید که دربار». شود اش بازخواست می ي خانواده دربارههر مردي «که: 
 این مسؤولیت، روز قیامت چه پاسخی در برابر اهللا متعال خواهید داشت؟ پس باید به

ي هستی و  برانداز، همه که سیل خانمان ناین مسایل اهمیت دهیم و پیش از آ
، به خود بیاییم و از پیروي و تقلید از نصارا بپرهیزیم و هاي ما را از میان ببرد ارزش
 قرار دهیم.هاي دینی  ا مطابق اسالم و آموزهها و سبک زندگی خود ر عادت

در این بخش حدیث  ي حدیث را ذکر کرده است. پیامبر بقیه /سپس مؤلف
براي یارانش بیان نمود که با سر و وضعی نیک و آراسته، نزد دوستانشان بروند؛ 

و لباستان را  -و سر و وضع خود -روید؛ پس سواري شما نزد دوستانتان می«فرمود: 

نقل از  به 1829)؛ و صحیح مسلم، ش: 7138، 5200، 5188، 893صحیح بخاري، ش: ( )1(
 همین کتاب. (مترجم)] 288ي  . [ر.ك: حدیث شماره$عمر ابن
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فرسا بود، آثار سفر یا گرد  در گذشته که سفر، سخت و طاقت». و مرتب کنید درست
شد و مسافر لباسی غبارآلود و موهایی  و غبار راه بر چهره و لباس مسافر، نمایان می

ژولیده داشت. اما امروزه که امکانات سفر، زیاد شده و مردم با هواپیماهاي تمیز سفر 
یارانش را  که پیامبر ود ندارد. خالصه اینکنند، دیگر، مشکالت گذشته وج می

روند، سر و وضع خود را مرتب و  راهنمایی کرد که وقتی نزد دوستانشان می
موهایشان را شانه کنند و لباسی تمیز و مرتب بپوشند که آثار سفر در آن نباشد تا 

 ندش نشود و بدشان نیاید.ها را چِ هنگام رویارویی با مردم، آن
که انسان باید به چنین مسایلی اهمیت دهد و نسبت به  به این ست اي هاین، اشار

هاي شیک و زیبایی بپوشد.  ها کوتاهی نکند و در حد شرعی و بدون اسراف، لباس آن
ٍة َمْن ِكربٍ «فرمود:  باري پیامبر ِبِه مثَْقاُل َذرَّ

ْ
کسی «. یعنی: »ال يَْدُخُل اجلَنََّة َمْن اَكَن يف قَل

عرض کردند: اي ». شود اي کبر باشد، وارد بهشت نمی ي ذره ندازها که در قلبش به
ي ما دوست داریم کفش و لباس خوب و زیبا بپوشیم؛ این هم تکبر  خدا! همه رسول

يٌل ُ�ِبُّ اجلَماَل  اهللاإِنَّ «است؟ فرمود:  همانا اهللا زیباست و زیبایی را «. یعنی: »مَجِ
د که کفش و لباستان، خوب زیبا باشد. این، به عبارت دیگر ایرادي ندار». دوست دارد

کبر، سرپیچی از حق و «یعنی:  )1(.»الِكرْبُ َ�َطُر احلَقِّ وَ�ْمُط انلَّاِس «تکبر نیست؛ بلکه: 
سان که وقتی به کسی گفته شود: این، حق است، از آن روي  بدین». تحقیر مردم است

شخصی به فرزندش ها بنگرد.  ي تحقیر به آن که با دیده ست اینبگرداند. تحقیر مردم 
بینی؟ گفت: بزرگ و گرامی مانند پادشاه. آن مرد گفت:  گفت: مردم را چگونه می

اي که به مردم  بینند. لذا با هر دیده گونه، یعنی بزرگ و گرامی می مردم نیز تو را همین
حساب  گونه خواهد بود و اگر مردم را چیزي به نگاه کنیم، نگاهشان به ما، همان

ي نگاهی که به  اندازه برند. مردم به هر کسی به ها نیز از ما حساب نمی اوریم، آننی
 کنند. ها دارد، نگاه می آن

*** 

 . (مترجم)]617ي  . [ر.ك: حدیث شمارهنقل از عبداهللا بن مسعود به 91صحیح مسلم، ش:  )1(
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اَل رُسوُل  وعن أيب سعيٍد اخلْدرِيِّ  -٨٠٣
َ
ُمسلِِم إىِل نْصِف : «اهللاقال: ق

ْ
إزَرةُ ال

ْو ال ُجَناَح فيما بَيَْنُه َوَ�ْ�َ ا
َ
اِق، َوالَ َحَرَج أ ْسَفَل مَن الكْعَبِ� َ�َهُو يف السَّ

َ
ْعَبْ�، َ�َما اكَن أ

َ
لك

ْم َ�ْنظِر 
َ
ْهِ  اهللانلَّارِ، وَمْن َجرَّ إِزارهُ َ�َطراً ل  )1([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».إيِلَ

شلوار مسلمان، تا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:
تر از  پایینو  رد که بین ساق و قوزك باشدانصف ساق است و مانع یا گناهی ند

و اهللا به کسی که شلوار  در آتش است -با شلوار پوشیده شود چه چنان -قوزك 
 ».کند (لُنگ) خود را از روي تکبر بر زمین بکشد، نگاه نمی

َوِ� إِزاري  اهللاعنهما قال: َمَرْرُت ىلَع رُسوِل  اهللاوعن ابِن عمر ريَض  -٨٠٤
ال: »، اْرَ�ْع إِزاَركَ اهللايا َ�ْبَد «َ�َقال:  اْسرتَْخاٌء.

َ
رفعتُه ُ�مَّ ق

َ
رَّاها »زِدْ «، ف

َ
حت

َ
ُت أ

ْ
زِْدُت، َ�َما زِل

َ
، ف

يْن؟ َ�َقال: 
َ
ْ�ِ «َ�ْعد. َ�َقاَل َ�ْعُض الُقْوم:إىِل أ

َ
ا� نْصاف السَّ

َ
 )2([روایت مسلم] ».إىِل أ

شتم و شلوارم مقداري گذ اهللا گوید: باري از کنارِ رسول می $عمر ابن ترجمه:
آن را باال کشیدم. ». اي عبداهللا! شلوارت را باال بکش«فرمود:  پایین افتاده بود. پیامبر

؟ تا کجاشخصی پرسید: کشیدم؛  چنان شلوارم را باال می هم». تر باال بکش بیش«فرمود: 
 ».ي دو ساق تا نیمه: «فرمود

ْم َ�ْنُظِر  َمْن َجرَّ : «اهللاوعنه قال: قاَل رُسوُل  -٨٠٥
َ
وَ�ه ُخَيالَء ل

َ
ِْه يَْوَم  اهللاث إيِلَ

ْيَف تَْصَنُع النَِّساُء بُِذيُوهِلن؟ قال: ». القياِمةِ 
َ
ك

َ
َمَة: ف

َ
مُّ َسل

ُ
ْت أ

َ
ْت: إِذن ». يُرْخَ� ِشرْبًا«فقال

َ
ال

َ
ق

. قال:  داُمُهنَّ
ْ
ق
َ
شُف أ

َ
 الَ يَزِْدنَ «تَنك

ً
ي؛ ترمذي [روایت ابوداود و ترمذ ».فُ�ِْخيَنُه ِذرااع

 )3(باشد.] گفته است: این حدیث، حسن صحیح می
اهللا، روز قیامت به کسی که «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $ابن عمر ترجمه:

گفت: پس زنان با  &سلمه ام». کند لباسش را از روي تکبر بر زمین بکشد، نگاه نمی
». نمایندرها  -روي زمین -هاي خود چکار کنند؟ فرمود: آن را یک وجب  دامن

 .3449، ش: /صحیح أبی داود، آلبانی )1(
 .2086صحیح مسلم، ش:  )2(
 .3467، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی90؛ غایۀ المرام، ش: 6187صحیح الجامع، ش:  )3(
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پس یک «شود. فرمود:  نمایان می هایشان قدمسلمه عرض کرد: در این صورت،  ام
 ».ذراع (یک گَز) رها کنند و بر آن نیفزایند

 شرح
گوید:  می حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوسعید خدري /مؤلف

ه بین شلوار مسلمان، تا نصف ساق است و مانع یا گناهی ندارد ک«فرمود:  پیامبر
در آتش  -چه با شلوار پوشیده شود چنان -تر از قوزك  پایینساق و قوزك باشد و 

است و اهللا به کسی که شلوار (لُنگ) خود را از روي تکبر بر زمین بکشد، نگاه 
ي لباس اعم از پیراهن، شلوار یا لُنگ را به چهار  اندازه ترتیب پیامبر بدین». کند نمی

 دسته تقسیم کرد:
 سنت و تا نصف ساق است. نخست:

 رخصت است؛ یعنی از نصف ساق تا قوزك پا. دوم:
تر از  سان که لباسِ کسی پایین حرام، و یکی از گناهان کبیره است؛ بدین سوم:

 قوزك پایش باشد و این عمل را از روي تکبر انجام ندهد.
ر، که کسی لباسش را از روي تکب ست این، بدترین نوع لباس، چهارمین حالتو 

تر از قوزك پایش قرار دهد. اهللا متعال به چنین  بر زمین بکشد یا لباسش را پایین
 کند. کسی، نظر رحمت نمی

تر از  یابیم که هرکس لباسش، یعنی پیراهن یا شلوار یا لُنگ خود را پایین لذا درمی
رتکب گناه کبیره شده است؛ فرقی ندارد که این عمل را از مقوزك پایش قرار دهد، 

این  میاندر این حدیث،  . زیرا پیامبرشدي تکبر انجام دهد یا قصد تکبر نداشته بارو
کسی که این «و فرموده است:  و انجام آن بدون تکبر، فرق گذاشتهعمل از روي تکبر 

با پیوست  ».کند عمل را از روي تکبر انجام دهد، اهللا متعال، روز قیامت به او نگاه نمی
شود که هرکس این عمل  تر ذکر شد، روشن می که پیش راین حدیث به حدیث ابوذ

کند، با او سخن  را از روي تکبر انجام دهد، چهار عقوبت دارد: اهللا به او نگاه نمی
 گرداند و چنین شخصی عذاب دردناکی خواهد داشت. گوید، او را پاکیزه نمی نمی

کند،  توجهی اسبال ازار می قصد تکبر، بلکه از روي بی تر از پاي کسی که نه به اما پایین
 گردد. ي مذکور، گرفتار نمی هاي چهارگانه در آتش دوزخ خواهد بود و به مجازات
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به او دستور  را ذکر کرده است که پیامبر $عمر حدیث ابن /مؤلفسپس 
شخصی شلوارش را باال کشید؛  عمر داد که شلوار خویش را باال بکشد. ابن

 ».ي دو ساق تا نیمه«باال بکشد؟ فرمود: خدا! تا کجا  اي رسول» پرسید:
ي ساقِ پاست و  ترین مقداري که باید لباس خود را باال بکشیم، نیمه یعنی بیش

 ي ساق، باال بکشیم. باشد. البته بهتر است که تا نیمه تر از آن تا قوزك پا، جایز می کم
اد که اجازه د &سلمه بنا بر پرسش ام و در حدیث دیگر آمده است که پیامبر

عرض کرد: در این  &سلمه ها، لباس خود را یک وجب روي زمین رها کنند. ام زن
پس یک ذراع (یک گَز) رها کنند «فرمود:  شود. پیامبر هایشان دیده می صورت، قدم

هاي  هاي زن، عورت است و اگر نمایان گردد و مردم قدم زیرا قدم». و بر آن نیفزایند
تند. لذا زن باید لباسش را روي زمین رها کند تا پاها یا اف زن را ببینند، در فتنه می

 هایش دیده نشود. قدم
گر وجوبِ پوشش صورت براي زنان است؛ زیرا وقتی پوشاندنِ قدم  این، نشان

گردد، واجب است، پوشاندن صورت از باب اولی واجب  ي فتنه می تر مایه که کم
اري حکیم و دانا نازل شده، به باشد و امکان ندارد شریعتی که از سوي پروردگ می
این،  هایشان را رها کنند. و هاي خود را بپوشند و صورت ها دستور دهد که قدم زن

ها حکم  شود که شریعت به پوشاندن قدم ؛ مگر میآید شمار می تناقض در احکام به
تر است، غفلت ورزد؟ چنین  ي صورت که مهم کند و از صدور این حکم درباره

تی که خود، معیار عدل و عدالت است، قابل تصور نیست. لذا پندار چیزي در شریع
کسانی که پوشش قدم را براي زن واجب دانسته و در عین حال، پوشاندن صورت را 

که براي زن جایز  ست ایندانند، اشتباه است؛ دیدگاه درست،  براي زن واجب نمی
 )1(نیست که صورتش را جز به شوهر یا محارم خویش نشان دهد.

*** 

ي  ، کتابی مفید در این موضوع دارد که مطالعه/با نگاهی دیگر و متفاوت از دیدگاه شارح /آلبانی )1(
على من خالف العلماء وتشدد  الرد المفحم«شود. کتابِ :  پژوهان و اهل تحقیق، پیشنهاد می آن به دانش

 [مترجم]». وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وکفیها وأوجب ولم یقنع بقولهم : إنه سنۀ ومستحبۀ
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، سخنانی گذشت که مربوط »فضیلت گرسنگی و زندگی سخت«تر در باب  پیش
 به این باب است.

�ٍس  -٨٠٦
َ
نَّ رُسوَل  وعن معاِذ بن أ

َ
، َوُهَو «قال:  اهللاأ باس تَواُضًعا ِ�َّ

ِّ
َمْن تََرَك الل

ْيه، َداَعهُ 
َ
ِل اِإليمان َشاَء  اهللا َ�ْقِدُر عل

َ
يِّ ُحل

َ
َهُ مْن أ يَْوَم الِقياَمِة ىلَع ُرُؤوِس اخَلالئِِق حىت ُ��ِّ

 )1(باشد.] [ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن می ».يلبَُسها
 با وجود توانایی، هرکس«فرمود:  اهللا گوید: رسول می معاذ بن انس ترجمه:

 متعال ، اهللاز پوشیدن لباس خوب خودداري کندنی براي اهللا، از روي تواضع و فروت
دهد که از  خوانَد و به او این اختیار را می روز قیامت او را در انظار مردم فرا می

 ».خواهد، بپوشد بها و زیباي اهل ایمان، هر لباسی که می هاي گران لباس

، ش: /؛ و صحیح الترمذي، آلبانی718؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6145صحیح الجامع، ش:  )1(
2017. 
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که جز به ضرورت یا هدفی شرعی، لباسی نپوشد  پوشد و این می

 گیري بر وي را فراهم کند ي سرزنش و خرده که زمینه

هِ  -٨٠٧ بيه َ�ْن جدِّ
َ
 اهللاإِنَّ : «اهللاقال: قاَل رُسوُل  عن عمرو بن ُشْعيٍب عن أ

ْن 
َ
رَ ى رَ يَ ُ�ِبُّ أ

َ
ث
َ
وایت کرده  گفته است: [ترمذي، این حدیث را ر ».نِْعَمتِِه ىلَع عْبِدهِ  أ

 )1(باشد.] حدیثی حسن می
 اهللا روایت است: رسول از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش ترجمه:

 ».اش ببیند را بر بنده همانا اهللا دوست دارد اثرِ نعمت خود«فرمود: 
 شرح

ي مستحب بودن  در این بخش، دو باب گشوده است؛ باب اول درباره /مؤلف
ي مستحب بودن  باشد و باب دوم، درباره ی از روي تواضع میپوش خودداري از شیک

 پوشد. اعتدال در نوع لباسی که انسان می
گوید:  می در باب نخست، حدیثی بدین مضمون آمده است که معاذ بن انس

هرکس با وجود توانایی، از روي تواضع و فروتنی براي اهللا از «فرمود:  پیامبر
د، اهللا متعال روز قیامت او را در انظار مردم فرا پوشیدن لباس خوب خودداري کن

بها و زیباي اهل ایمان،  هاي گران دهد که از لباس خوانَد و به او این اختیار را می می
 ».خواهد، بپوشد هر لباسی که می

کند که زندگی  این، بدین معناست که وقتی انسان در میان مردمی زندگی می
بها بپوشند و او نیز از روي تواضع همانند  هاي گران ستوانند لبا متوسطی دارند و نمی

پوشد تا بر کسی فخرفروشی نکند یا دلِ  اش لباس می ها یا در سطح مردم منطقه آن
اي زندگی  یابد؛ اما اگر در منطقه کسی نشکند، به چنین پاداش بزرگی دست می

بهایی  نهاي گرا کند که مردمش ثروتمند هستند و در چارچوب شریعت، لباس می
پوشند، بهتر است در همین سطح لباس بپوشد. زیرا اهللا متعال زیباست و زیبایی را  می

 دوست دارد.

 .2260، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی75؛ غایۀ المرام، ش: 1887صحیح الجامع، ش:  )1(
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بدون شک اگر انسان در میان ثروتمندان باشد و با وجود توانایی، لباسی در سطح 
آید؛ یعنی لباسی که انسان را  شمار می پایین بپوشد، چنین لباسی، لباس شهرت به

از پوشیدن لباس شهرت منع کرده است. پس انسان  و پیامبر گرداند مینما  انگشت
و ها و احکام دینی، شرایط  باید در طرز لباس پوشیدن خود، با توجه به آموزه

خاطر رعایت حال  وضعیت هر جایی را در نظر بگیرد. اگر از روي تواضع، به
پوشی  کاش که سطح زندگی متوسطی دارند، از شی همشهریان و مردم منطقه

خودداري کند، به پاداش بزرگی که در حدیث آمده است، دست خواهد یافت؛ ولی 
پوشند، بهتر است  بها می هاي گران کند که لباس اگر در میان مردمی ثروتمند زندگی می

 ها لباس بپوشد. همانند آن
روي در پوشیدن لباس  پرداخته است. انسان  به موضوع میانه /مؤلفسپس 

رو باشد و در خوردن و نوشیدن و در لباس و دیگر مسایل،  حال میانه باید در همه
ی را نادیده نگیرد. زیرا اهللا متعال دوست ههاي ال اعتدال را رعایت کند؛ ولی نعمت

اش  اش ببیند؛ یعنی دوست دارد وقتی نعمتی به بنده دارد آثار نعمت خود را بر بنده
 باشد.اش نمایان  دهد، اثر این نعمت بر بنده می

اگر به او ثروت داده است، دوست دارد آثار این ثروت، یعنی انفاق، صدقه دادن، 
هاي زیبا و شایسته را در  بذل و بخشش، مشارکت در کارهاي نیک و پوشیدن لباس

اش علم و دانش عطا کرده، دوست دارد آثار علم و  چه به بنده او مشاهده کند. و چنان
ها، و نیز در رفتارهاي فردي و  لم را در عبادتدانش، یعنی عمل کردن به این ع

چنین در گسترش دعوت و آموزش آن به دیگران، ببیند. لذا هر  اجتماعی وي و هم
ي  نعمتی که اهللا به شما ارزانی داشته است، آثارش را به او نشان دهید؛ این، از جمله

هاي  ا لباسبه او مال و ثروت داده و او ب اما کسی که خداوند شکر نعمت است.
شود که گویا کسی از او فقیرتر  اي در میان مردم ظاهر می کهنه یا با شکل و قیافه

به او مال  ی را انکار کرده است. چگونه است که اهللاهنیست، در حقیقت، نعمت ال
تر به میان مردم  هایی در سطح پایین و ثروت داده، اما او با لباسِ فقرا و حتی با لباس

ثروتمند شده، اما از بذل و بخشش و  اهللاگونه است که به لطف رود؟! یا چ می
کند  ورزد؛ نه حق واجب مالش را ادا می مال و ثروتی که اهللا به او داده، بخل می انفاقِ

 دهد؟! ي نفل می و نه صدقه
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بیند! نه عبادت  ، اما اثر این نعمت را در تو نمیاست اهللا به تو علم و دانش داده
اي داري! به نشر و   و نه خشوع و رفتارِ نیک و پسندیده ه استیافتتو افزایش 

ها، مصداق و  ي این دهی! همه گسترش علم و آموزش آن به دیگران هیچ اهمیت نمی
اش ارزانی داشته است؛ انسان باید  به بنده که اهللا ست یاي بارز از کتمان نعمت  نمونه

که در عمل، نعمت و  ان سازد، نه اینبخشد، نمای آثار هر نعمتی را که اهللا به او می
 لطف پروردگار را انکار کند.

*** 



باب: حرام بودن لباس حریر (ابریشم) براي مردان و جواز  -122
پوشیدن آن براي زنان؛ و نیز حرام بودن نشستن بر حریر و 

 تکیه زدن بر آن

اِب  -٨٠٨ َطَّ إنَّ َمْن الَ تَ : «اهللاقال: قاَل رُسوُل  َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخلْ
َ
بَُسوا احلر�َر، ف

ْ
ل

بَْسُه يف اآلخرةِ 
ْ
ْم يَل

َ
ْ�َيا ل بِسُه يِف ادلُّ

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ل

لباس ابریشمی نپوشید؛ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عمر بن خطاب ترجمه:
 )2(».خرت آن را نخواهد پوشیدآهرکس در دنیا لباس ابریشمی بپوشد، در زیرا 

ُ «يقول:  اهللاَسِمْعُت رُسوَل  وََ�ْنُه قال: -٨٠٩
َ

َِر�َر َمْن الَ َخالََق هل َما يلبَُس احلْ  ».إ�َّ
 )3([متفقٌ علیه]

ُ يف اآلِخرة«و� روايٍة للُبخاري: 
َ

 ».َمْن الَ َخالََق هل
فقط «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می عمر بن خطاب ترجمه:

 ».ندارد -در آخرت - اي پوشد که هیچ بهره کسی لباس حریر می
 ».هیچ نصیبی در آخرت ندارد...«در روایت بخاري آمده است: 

�ٍَس  -٨١٠
َ
بَْسُه يِف : «اهللاقال: قاَل رُسوُل  وََ�ْن أ

ْ
ْم يَل

َ
نْيا ل بَِس احلر�َر يِف ادلُّ

َ
َمْن ل

 )4([متفقٌ علیه] ».اآلخَرةِ 
اس ابریشمی هرکس در دنیا لب«فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

 ».بپوشد، در آخرت آن را نخواهد پوشید

 .2069؛ و صحیح مسلم، ش: 5834صحیح بخاري، ش:  )1(
 محروم خواهد بود. [مترجم] یعنی در آخرت از لباس ابریشمی )2(
 .2068؛ و صحیح مسلم، ش: 5835صحیح بخاري، ش:  )3(
 .2073؛ و صحیح مسلم، ش: 5832صحیح بخاري، ش:  )4(
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يُْت َرُسوَل  وََ�ْن يلعٍّ  -٨١١
َ
ُه يف يَِمينِِه، َوَذَهًبا  اهللاقال: رأ

َ
َجعل

َ
َخَذ َحِر�ًرا، ف

َ
أ

ال: 
َ
ُه يِف ِشماهِل، ُ�مَّ ق

َ
َجَعل

َ
مَّيت«ف

ُ
ورِ أ

ُ
[روایت ابوداود با اسناد  ».إنَّ هَذيِْن حَراٌم ىلَع ُذك

 )1(حسن]
اي ابریشمی برداشت و  را دیدم که پارچه اهللا گوید: رسول می علی ترجمه:

این «اي طال و آن را سمت چپش نهاد و فرمود:  سمت چپ خود گذاشت و نیز قطعه
 ».دو، بر مردان امت من حرام است

َهب ُحرِّم بِلَاُس احَلِر�ِر َواذلَّ «قال:  اهللاأنَّ رُسوَل  وعن أيب ُموىس األْشعريِّ  -٨١٢
ِحلَّ إلنَاثِِهم

ُ
مَّيت، وَأ

ُ
ورِ أ

ُ
[ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است:  ».ىلَعَ ُذك

 )2(باشد.] حسن صحیح می
لباس حریر و طال، بر «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی اشعري ترجمه:

 ».مردان امتم حرام و براي زنانشان حالل شده است

ل  َ�َهانَا انلَّيبُّ  قال: وعن ُحَذْ�َفة -٨١٣
ُ
�

ْ
ة، وَأْن نَأ أْن �رَْشب يف آ�ِيِة اذلَّهب َوالِفضَّ

ْيِه.
َ
ْلِس َعل يَباج وأْن �َ بِْس احَلِر�ِر َوادلِّ

ُ
 )3([روایت بخاري] �ِيَها، وَ�ْن ل
نوشیدن و خوردن در ظروف طال و ما را از  گوید: پیامبر می حذیفه ترجمه:

 نشستن بر آن منع نمود.ابریشم و دیبا و پوشیدن انواع نقره و نیز از 
 شرح

حرام بودن لباس حریر (ابریشم) براي مردان و و نیز حرام بودن نشستن و تکیه «
سه مورد شد: تحریم لباس حریر، حرام بودن نشستن بر آن و نیز حرام ». زدن بر آن

ن حرام قاطعانه یادآور شده که لباس حریر براي مردا /بودن تکیه زدن بر آن. مؤلف
طالب، انس بن مالک،  که از عمر بن خطاب، علی بن ابی ست یاست؛ دلیلش، احادیث

 .3422، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی277؛ إرواء الغلیل، ش: 2274صحیح الجامع، ش:  )1(
؛ و صحیح الترمذي، 150زفاف، ص؛ آداب ال77؛ غایۀ المرام، ش: 3137صحیح الجامع، ش:  )2(

 .1404، ش: /آلبانی
ذکر شد  از حذیفه 781ي  شماره تر روایتی به همین مضمون به ؛ پیش5837صحیح بخاري، ش:  )3(

 که در صحیحین آمده است.
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گر  نشان ،ي این احادیث ذکر کرده است. همه ابوموسی اشعري و حذیفه بن یمان
 براي مردان است. حرام بودن طال و لباس ابریشم

پوشد که  فقط کسی لباس حریر می«آمده است:  در حدیث عمر بن خطاب
و برخی از علما بر این باورند که هر کس در ر از این». اي در آخرت ندارد یچ بهرهه

شود. زیرا در این حدیث آمده است: چنین  دنیا لباس حریر بپوشد، وارد بهشت نمی
 شخصی هیچ نصیبی در آخرت ندارد.

هرکس در دنیا لباس ابریشمی بپوشد، در آخرت «چنین فرموده است:  هم پیامبر
اند: وارد  یعنی وارد بهشت نخواهد شد. اما برخی از علما گفته». خواهد پوشیدآن را ن

شود، ولی از لباس حریر محروم خواهد بود؛ گرچه بهشتیان، لباس حریر  بهشت می
پوشد، حتی اگر به بهشت برود، از این  پوشند. لذا کسی که در دنیا لباس ابریشم می می

که توبه  ست یاهد پوشید. این در صورتگردد و لباس دیگري خو لباس محروم می
گونه که  آمرزد. همان نکند؛ اما هرکس در دنیا توبه نماید، اهللا متعال گناهانش را می

 فرماید: خود می

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

ۚ  نُوَب �ُّ ٱ     ]٥٣: الزمر[  ﴾٥٣ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  َ�ِيًعا
اید! از رحمت اهللا  روي در گناهان به خویشتن ستم کرده بگو: اي بندگان من که با زیاده

 آمرزد. ي گناهان را می گمان اهللا، همه ناامید نباشید. بی

کرم ابریشم فرآوري که از  ست یاین، حکم پوشیدن حریر یا ابریشم طبیع
گردد؛ اما پوشیدن حریر مصنوعی حرام نیست. البته بهتر است که مردان از  می

هایی براي مرد که باید  پوشیدن حریر مصنوعی نیز بپرهیزند؛ زیرا پوشیدن چنین لباس
خوانی داشته باشد، مقداري سبک و زننده است. با این حال،  لباسش با جنس او هم

ایرادي ندارد که مرد، کاله شب و یعنی  ردان، حرام نیست.نوعی براي محریر مص
لباس خوابش از حریر مصنوعی باشد؛ اما شایسته نیست که لباس بیرون یا لباس 

بیند، تصور کند  اش، از حریر مصنوعی باشد. زیرا شاید کسی که آن را می رسمی
بسا با  د یا چهسان حریر طبیعی را براي مردان، جایز بپندار و بدین ست یحریر طبیع

این تصور نادرست که حریر طبیعی براي مردان جایز است، خود نیز حریر طبیعی 
 بپوشد. لذا بهتر است که مردان از پوشیدن حریر مصنوعی خودداري کنند.
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ها به منظور  طال نیز براي مردان، حرام و براي زنان، جایز است؛ زیرا زن
ارند. استفاده از حلقه یا انگشتر طال براي خودآرایی براي شوهران خود به طال نیاز د

به شرطی که این کار، مبتنی بر عقیده یا مردان حرام است؛ اما براي زنان جایز است. 
باور خاصی نباشد؛ مثالً زن با این پندار، حلقه یا انگشتر به دست نکند که این کار، او 

آرایی براي شوهر باشد قصد خود گرداند. لذا اگر فقط به تر می را نزد شوهرش محبوب
آید که به دست  شمار می و مبتنی بر عقیده یا باوري خاص نباشد، یک انگشتر به

 کردن آن، ایرادي ندارد.
*** 



باب: جایز بودن پوشیدن حریر (ابریشم طبیعی) براي  -123
 مردي که بدنش خارش دارد

�َس -٨١٤
َ
َص رُسوُل  َ�ْن أ َ�ْ�ِ َوعبْ  اهللاقال: َرخَّ  اهللاِدالرَّمْحِن بِْن عْوٍف ريض لِلزُّ

ٍة بِِهَما.
َّ
بِْس احَلِر�ِر حِلِك

ُ
 )1([متفقٌ علیه] َ�ْنُهَما يِف ل

اجازه  $به زبیر و عبدالرحمن بن عوف اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
 سبب خارشی که در بدنشان بود، لباس حریر (ابریشم) بپوشند.  داد به

 .2076؛ و صحیح مسلم، ش: 5839صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



پوست پلنگ یا استفاده از آن به باب: نهی از نشستن بر  -124
 عنوان زیرانداز

َزَّ َوالَ انلَّمارَ : «اهللاقال: قال رُسوُل  َ�ْن ُمعاو�ةَ  -٨١٥ ُبوا اخلْ
َ
[حدیثی  ».الَ تَْرك

 )1(اند.] حسن است که ابوداود و جز او آن را با اسناد حسن روایت کرده
شم خالص و پوست روي ابری«فرمود:  اهللا می گوید: رسول معاویه ترجمه:

 ».پلنگ ننشینید

�ِيهِ  -٨١٦
َ
َمليِح َ�ْن أ

ْ
باع. اهللاأنَّ رُسول  وََ�ْن أيب ال وِد السِّ

ُ
[ابوداود،  َ�َ� َ�ْن ُجل

 )2(اند.] ترمذي و نسائی، این حدیث را با اسناد صحیح روایت کرده

باِع أْن ُ�ْفرَتَ َ� �َ : �َ يِّ ذِ مِ  روايِة الرتِّ ِ� وَ  وِد السِّ
ُ
 .َش ْن ُجل

از نشستن بر پوست  اهللا روایت است: رسول از ابوالملیح از پدرش ترجمه:
 درندگان منع نمود.

که از پوست درندگان به عنوان  از این آمده است: پیامبر /در روایت ترمذي
 فرش (زیرانداز) استفاده شود، منع فرمود.

 .3477، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی7283صحیح الجامع، ش:  )1(
، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی1011؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6953صحیح الجامع، ش:  )2(

3480. 

                                           



و امثال آن  نوچه هنگام پوشیدن لباس یا کفش  باب: آن -125
 ...گوییم یم

ُْدريِّ  -٨١٧
ْ

اهُ باْسِمِه  اهللاقال: اكَن رُسوُل  َ�ْن أيب سعيٍد اخل ْوً�ا َسمَّ
َ
إذا اْسَتَجدَّ ث

ْو رَِداًء يُقول: 
َ
ِميًصا، أ

َ
ْو ق

َ
َك َخْ�َهُ وََخْ�َ ما ا�َّ«ِعماَمًة أ

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َسْوتَنِيِه، أ

َ
نَْت ك

َ
 لَك احَلْمُد أ

ُعوُذ بَِك مِ 
َ
ُ، وأ

َ
ُ ُصنِع هل

َ
هِ ورَشِّ ما ُصنَِع هل [روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي گفته  ».ْن رَشِّ

 )1(باشد.] است: حدیثی حسن می
عمامه یا  -هرگاه لباسی نو اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

نَْت َكَسْوتَنِيا�َّ «گفت:  برد و می پوشید، آن را نام می می -پیراهن ردایی
َ
ِه،  لَك احلَْمُد أ

 ُ
َ

هِ ورَشِّ ما ُصِنَع هل ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ
َ
ُ، وأ

َ
لَُك َخْ�َُه وََخْ�َ ما ُصِنع هل

َ
ْسأ

َ
یا « ي دعا: ترجمه. [»أ

را به من  -اهن یا رداعمامه یا پیر -ي توست؛ تو، این ي حمد و ستایش ویژه اهللا! همه
درخواست است،  خیرِ آن و خیري را که براي آن ساخته شدهاز تو اي. من،  پوشانده

 ]».جویم کنم و از شرّ آن و شرّي که براي آن ساخته شده است، به تو پناه می می

 .3393، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی4664صحیح الجامع، ش:  )1(
                                           



باب: مستحب بودن آغاز کردن از سمت راست در لباس  -126
 پوشیدن

 باره ذکر کردیم. و احادیثی صحیح در این بیان شدتر  پیشاین موضوع 
 شرح

 ت:در پایان این بخش چند باب ذکر کرده اس /مؤلف
 ست يي جایز بودن پوشیدن حریر (ابریشم طبیعی) براي مرد درباره باب نخست:

 که بدنش خارش دارد.
مردان را از پوشیدن حریر منع کرده و فرموده است:  تر بیان شد که پیامبر پیش

و نیز فرموده است: ». اي ندارد پوشد که در آخرت بهره فقط کسی لباس ابریشم می«
اما در  )1(».ابریشمی بپوشد، در آخرت آن را نخواهد پوشید هرکس در دنیا لباس«

ی که ضرورت ایجاب کند، پوشیدن لباس ابریشمی ایرادي ندارد؛ مثالً هنگامی تصور
اي جز پوشیدن حریر ندارد. در  که انسان حساسیت پوستی یا خارش دارد و چاره

ریشم یا حریر چنین شرایطی رواست لباسی که با پوستش در تماس است، از جنس اب
رو  هاي پوستی مفید است. از این باشد؛ زیرا لطافت و سرديِ ابریشم، براي حساسیت

به زبیر و عبدالرحمن بن عوف که حساسیت پوستی داشتند، اجازه داد لباس  پیامبر
 ابریشمی بپوشند.

تر از آن  کار رفته در لباس، چهار انگشت یا کم چنین اگر حریر یا ابریشم به هم
پوشیدن چنین لباسی را اجازه  ، پوشیدن چنین لباسی ایرادي ندارد. زیرا پیامبرباشد

داده است. مثالً اگر انسان لباسی دارد که با ابریشم، سردوز شده و مقدارش در 
 تر است، پوشیدن چنین لباسی اشکالی ندارد. مجموع از چهار انگشت، کم

ترِ  یشم و پشم باشد و بیشچنین اگر لباس، از جنس ابریشم و پنبه یا ابر هم
تر باشد،  الیافش را پنبه یا پشم تشکیل دهد، یعنی پنبه یا پشمِ لباس از حریرش بیش

 پوشیدن این لباس نیز ایرادي ندارد.

 تر تخریج این دو حدیث بیان شد. پیش )1(
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و چهارمین حالت، جنگ تست؛ یعنی هنگامی که مسلمانان و کفار رویاروي هم 
ی براي مجاهدان، ایرادي گیرند؛ در چنین شرایطی نیز پوشیدن لباس ابریشم قرار می

دهد و هر چیزي که باعث خشم و آزار دشمن  ندارد. زیرا این امر، دشمن را آزار می
مستثنا یا  ،شود، نیک و پسندیده است. پس پوشیدن حریر براي مردان در چهار مورد

 جایز است:
 زمانی که ضرورتی چون خارش یا حساسیت پوستی، ایجاب کند. یکم:
کار رفته در لباس، از چهار انگشت  قدار حریر یا ابریشم بههنگامی که م دوم:

 تر باشد. کم
شرطی که  اي از ابریشم و الیاف دیگر باشد؛ البته به وقتی جنس لباس، آمیزه سوم:

 تر باشد. مقدار سایرِ الیاف، از ابریشم بیش
 قصد آزار دادن کفار. در جنگ به چهارم:

 الی ندارد.پوشیدن حریر در چهار مورد مذکور، اشک
پردازد که استفاده از پوست پلنگ به عنوان لباس و  بدین موضوع می باب دوم:

ي درندگان  ست همهدهد، پو گونه که حدیثی دیگر نشان می زیرانداز، حرام است و آن
ي درندگان نجس  لذا همههمین حکم را دارد؛ زیرا پوست درندگان، نجس است. 

 که هفت بار شستنِ ست اي هانداز نجاستش بهترین حیوان است.  سگ، نجس هستند و
، براي پاك شدن آن کافی نیست و باید در پاك کردن آن، از چیزي که سگ لیسیده

گونه نیست. سایر درندگان، این خاك نیز استفاده شود. در صورتی که نجاست 
در هر حال استفاده از پوست گرگ، پلنگ، شیر و سایر درندگان، به عنوان لباس 

 از آن منع کرده است. رانداز، جایز نیست؛ زیرا پیامبرو زی
عنوان پوشاك و  گوشت به اما استفاده از پوست میش و سایر حیوانات حالل

 باشد. زیرانداز، ایرادي ندارد. زیرا پاك است و استفاده از پوست پاك، جایز می
بدون  گوید. که انسان هنگام پوشیدن لباس نو، می ست یدر بیان دعای باب سوم

. پس چه اهللا بخواهد شک انسان، براي خود مالک هیچ نفع و ضرري نیست؛ مگر آن
باشد و  می پوشیم، نعمت اهللا چه می نوشیم و آن خوریم و می چه می تردید آن بی

ها را براي ما  ها را براي ما آفریده است و اگر اهللا، این نعمت اوست که این نعمت
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ي مال  یافتیم. اگر اهللا بخواهد، همه هایی دست نمی تساخت، به چنین نعم فراهم نمی
دست بیاوریم. اگر خواست اهللا  توانیم چیزي به دهیم و نمی و ثروتمان را از دست می

خواهیم از آن  گونه که می بسا پول و ثروت داشته باشیم، اما نتوانیم آن باشد، چه
 نوشیم و بپوشیم:گونه که میلِ ماست، بخوریم و ب برداري کنیم یا آن بهره

رََء�ۡ  قُۡل ﴿
َ
ۡص  إِنۡ  ُتمۡ أ

َ
ٓ  َبحَ أ   َ�َمن �رٗ َغوۡ  ؤُُ�مۡ َما

ۡ
ٓ  �ِيُ�ميَأ عِي� ءٖ بَِما   ]  ٣٠: امللك[ ﴾٣٠ مَّ

ي) شما (در زمین) فرو رود، چه  هاي (مورد استفاده اید که اگر آب بگو: آیا هیچ توجه کرده
 آورد؟ کسی براي شما آبی روان می

ار داریم، لطف و نعمت پروردگار متعال است؛ از جمله لباس. لذا هر چه در اختی
 لَك احلَْمُد ا�َّ«دهد، بگو:  بنابراین، هرگاه اهللا متعال لباسی نو در اختیارت قرار می

 ُ
َ

هِ ورَشِّ ما ُصِنَع هل ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ
َ
ُ، وأ

َ
لَُك َخْ�َُه وََخْ�َ ما ُصِنع هل

َ
ْسأ

َ
نَْت َكَسْوتَنِيِه، أ

َ
. »أ
عمامه یا  -ي توست؛ تو، این ي حمد و ستایش ویژه یا اهللا! همه« ي دعا: ترجمه[

اي. من، از تو خیرِ آن و خیري را که براي آن ساخته  را به من پوشانده -پیراهن یا ردا
کنم و از شرّ آن و شرّي که براي آن ساخته شده است، به  شده است، درخواست می

 ».]جویم تو پناه می
به نفع او نیست یا شري در آن است؛ مثالً پوشد،  ی که انسان میگاه لباس

رسد و  سان آتش به تمام لباس و بدن انسان می گیرد و بدین اي از آن، آتش می گوشه
اي گزنده در آن است که انسان، هیچ اطالعی از آن  شود یا حشره باعث مرگش می

هِ ورَشِّ ما «گوییم:  جاست که در دعاي پوشیدن لباس می ندارد. این ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ
َ
وأ

 ُ
َ

یا اهللا! از شرّ این لباس و شرّي که براي آن ساخته شده است، به تو «. یعنی: »ُصِنَع هل
چنین  لباس ممکن است انسان را به فخرفروشی و تکبر بکشاند. هم». جویم پناه می

هاي  پوشند یا لباس میهایی که برخی از زنان  انگیز باشد؛ مانند لباس امکان دارد فتنه
شوند و مانند زنان  آورد فرهنگ غرب است و برخی از زنان به آن فریفته می که ره

 پوشند! دین لباش می کافر و بی
*** 



 کتاب: آداب خواب -4
(نکاتی پیرامون آداب خوابیدن، دراز کشیدن، نشستن، مجلس، 

 نشین و خواب دیدن) هم

 باب: دعاي پیش از خوابیدن -127

رَباءِ بن اعزٍب ريَض  -٨١٨
ْ
َوى إىل فَِراِشِه  اهللاعنهما قال: اَكَن رسول  اهللاعن ال

َ
إذا أ

يمن، ُ�مَّ قال: 
َ
ِه األ وَّْضُت ا�َّ«نَاَم ىلَع ِشقَّ

َ
ْك، وف ْهُت وَْج� إيلَ ْمُت َ�ْفيِس إيْلك، َووجَّ

َ
ْسل

َ
 أ

بًة َورْهَبةً 
ْ
ْك، َرغ ُت ظْهري إيلَ

ْ
جَلأ

َ
ْك، وَأ ْمرِي إيلَ

َ
ْك،  أ  إيلَ

َّ
جأ وال َمْنىج ِمْنَك إال

ْ
ْك، ال َمل إيلَ

َت 
ْ
ْرَسل

َ
ِي أ

َّ
نْزلَت، َونَبيَِّك اذل

َ
ي أ

َّ
[روایت بخاري با این لفظ در  ».آَمْنُت بِ�َتابَك اذل

 )1(دب]صحیحش در کتاب: األ
 رفت، می رختخوابش به که هنگامی اهللا رسول گوید: می $عازب بن براء ترجمه:

ْك، نْفيس أْسلَْمُت  ا�َّ« گفت: می و خوابید می راستش پهلوي بر
َ

ْهُت  إيل ْك، وْجِ�  ووجَّ
َ

 إِيل

ْك، أمري وفَوَّْضُت 
َ

ُت  إِيل
ْ
أ
ْ
ْك. ظْهِري وأجل

َ
ْك، ورْهبةً  رْ�بَة إيل

َ
  ال إيل

َ
  ِمنَْك  منىْج وال ملَجأ

َّ
 إال

ْك،
َ

ي بِِ�تَابَِك  آَمنُْت  إيل
َّ

َت، اذل
ْ
ي و�نبيِّك أنَْزل

َّ
 .»أرْسلَت  اذل

 روي تو سوي به و نمودم تو تسلیم را خود امید، و بیم با اهللا! یا« :دعا ي ترجمه[

 هیچ تو، برابر در کردم)؛ توکل تو (به آوردم پناه تو به و سپردم تو به را کارهایم آوردم،

 به و اي فرموده نازل که کتابی به ندارد. وجود خودت جز نجاتی، جاي و پناهگاه

 ».دارم ایمان ي،ا فرستاده که پیامبري

 (مترجم)]ذکر شد.  81ي  شماره تر به . [این حدیث پیش6315صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   278

الة، : «اهللاوََ�ْنُه قال: قال يِل رسوُل  -٨١٩  ُوُضوَءَك لِلصَّ
ْ
أ َ�ْيَت َمْضَجعَك َ�َتَوضَّ

َ
إَذا أ

ل...
ُ
يَمن، َوق

َ
َك األ َْوهُ، وفيه: » ُ�مَّ اْضَطِجْع ىلَع ِشقِّ َر �َ

َ
ُهنَّ آِخَر َما تَقوُل «وَذك

ْ
[متفقٌ  ».واْجَعل

 )1(علیه]
 به خواستی می که هنگامی« فرمود: من به اهللا رسول د:گوی می براء ترجمه:

 خود، راست پهلوي بر سپس و بگیر وضو نماز، وضوي همانند بروي، رختخوابت

 سخن آخرین را آن و - کرد ذکر تر پیش که دعایی همان - بخوان را دعا این و بخواب

 ».بده قرار خویش
 شرح

داب خواب اختصاص داده و را به آ» الصالحین ریاض«بخشی از کتاب  /مؤلف
نشین  در آن به بیان نکاتی پیرامون آداب خوابیدن، دراز کشیدن، نشستن، مجلس، هم

، کتابی »الصالحین ریاض«دهد که کتاب  و خواب دیدن پرداخته است. این، نشان می
که از این کتاب استفاده کند و آن را  ست یي هر مسلمان باشد و شایسته جامع می

 لبش را دریابد.بخواند و مطا
هاي  ي آداب خواب گشوده است؛ خواب، یکی از نشانه بابی درباره /مؤلف

 فرماید: می که چنانگر کمالِ قدرت، رحمت و حکمت اوست.  و نشان اهللا

ِ  َمَناُمُ�م ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ ۡ ٱب ٓ بۡ ٱوَ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ     ]٢٣: الروم[  ﴾ۦٓۚ لِهِ َفۡض  ّمِن ؤُُ�متَِغا
ي شما براي کسب روزيِ  هاي او، خوابیدن شما در شب و تالش و کوشش روزانه  شانهو از ن

 اوست.

که اهللا متعال به بندگانش داده است؛ زیرا براي  ست یهای خواب، یکی از نعمت
ي خود، نشاط و نیرو داشته  خوابند تا براي تالش و کوشش روزانه رفع خستگی می

سان که  ي انسان، مفید است؛ بدین شته و آیندهباشند. به عبارت دیگر خواب براي گذ
سازد.  برد و او را براي کار و تالش آینده، آماده می اش را از میان می خستگیِ گذشته

و این، براي تداوم و کمالِ زندگی دنیاست؛ زیرا حیات دنیوي، جز با خواب و 
زنده  ار همیشهشود. البته خواب به عنوان یک نیاز، براي پروردگ استراحت، کامل نمی

ي  ، حدیث شماره1. [ر.ك: همین کتاب، ج2710؛ و صحیح مسلم، ش: 247صحیح بخاري، ش:  )1(
 . (مترجم)] 81
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آید و اهللا متعال از هر عیب و  شمار می و پابرجا، یعنی براي اهللا متعال یک نقص به
 فرماید: که می نقصی پاك است؛ چنان

﴿ �َ  
ۡ
    ]٢٥٥: البقرة[  ﴾مٞ نَوۡ  َوَ�  ِسَنةٞ  ۥُخُذهُ تَأ

 گیرد و نه خواب. او را هرگز نه چرت می

اب نیاز دارد و نه به چیزي دیگر. که نه به خو ست یلهاین، از کمال حیات ا
اش، ناقص است و به  نیاز و ستوده است. اما انسان در زندگی دنیوي یقین او، بی به

هایی دارد که باید برطرف شود. خواب، عبارت  کامل شدن نیاز دارد؛ یعنی نیازمندي
د، خواب هنگامی که انسان میاست از گرفتن جان انسان توسط پروردگار متعال؛ البته 

رو انسان در هنگام خواب، نه زنده  . از اینگیرد طور کامل نمی را به اهللا متعال جانش
کند و از اطرافش  است و نه مرده. یعنی با وجودي که حیات دارد، چیزي درك نمی

کند و  شمام میست ا یبیند و نه بوی شنود، نه کسی را می خبر است؛ نه صدایی می بی
 فرماید: آید. اهللا متعال می بیرون نمی طور کامل از پیکرش جانش به

ُ ٱ﴿  ٱ َ�َتَو�َّ  �َّ
َ
ۖ  ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  لَِّ� ٱوَ  تَِهاَموۡ  ِح�َ  نُفَس ۡ�  َقَ�ٰ  لَِّ� ٱ ِسُك َ�ُيمۡ  َمَناِمَها

ۡ ٱ َهاَعلَيۡ   ٱ ِسُل َوُ�رۡ  َت َموۡ ل
ُ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  َرىٰٓ خۡ ۡ�

َ
�  أ َس�ًّ ٰ  ِ�  إِنَّ  مُّ  �ٖ ّلَِقوۡ  تٖ َ�ٰ � لَِك َ�

ُرونَ      ]٤٢: الزمر[  ﴾٤٢ َ�َتَفكَّ
هنگام خواب آن قبض  گیرد و نیز جانی را که نمرده، به ها را هنگام مرگشان می اهللا، جان

دارد و جان دیگر را تا زمان معینی (به  گاه جانی را که به مرگش حکم کرده، نگه می کند؛ آن می
 ي روشنی براي اندیشمندان وجود دارد.ها گمان در این امر نشانه فرستد. بی کالبد) بازپس می

اند و  بینید که خوابیده ؛ گاه گروهی را میست یههاي ال خواب، یکی از نشانه
ها  کنند؛ اما اهللا متعال، این اند و هیچ چیزي را درك نمی ها روي زمین افتاده سان مرده به

 فرماید: می شوند. اهللا کند، درست مانند مردگانی که برانگیخته می را بیدار می

ِيٱ وَُهوَ ﴿ َّ�  ٰ ِ  ُ�مَ�َتَوفَّٮ ۡ ٱب ِ  ُتمَجرَحۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  لِ �َّ  �ِيهِ  َعُثُ�مۡ َ�بۡ  ُ�مَّ  �ََّهارِ ٱب
َجلٞ  َ�ٰٓ ِ�ُقۡ 

َ
�  أ َسّ�ٗ     ]٦٠: األنعام[  ﴾ِجُعُ�مۡ َمرۡ  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  مُّ

مالی که در روز انجام برد و از اعهنگام شما را در مرگ خواب فرو می که شب ست یو او ذات
گاه کند تا مهلت مشخص به سرآید و آندهید، آگاه است و سپس شما را در روز، بلند میمی

 بازگشتتان به سوي اوست.
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روشن از زنده شدن  اي گیرد؛ خواب، نمونه از خواب می انسان، درسِ دیگري نیز
ش را به کالبدش گیرد و سپس جان مردگان است؛ ذاتی که جان انسان را در خواب می

ها از  کند، بر زنده کردن مردگان و برانگیختن آن گرداند و انسان را بیدار می بازمی
 تواناییِ هر کاري را دارد. یقین اهللا قبرهایشان تواناست؛ به

لوي هبر پ امبریاز آداب خواب است که انسان بر پهلوي راستش بخوابد؛ زیرا پ
بر  پیامبر :گوید می داد. براء بن عازب تور میخوابید و به این کار، دس راستش می

امر نمود که بر پهلوي راستش  که به براء کشید؛ چنان پهلوي راستش دراز می
کند که قبله، در  بخوابد. این، بهترین شکل یا بهترین حالت خوابیدن است؛ فرقی نمی

، مطابق که انسان ست اینمقابل یا پشت سر یا چپ یا راست انسان باشد؛ مهم 
 بر پهلوي راستش بخوابد. کرد و رهنمود پیامبر عمل

اند و اگر بر پهلوي راست  برخی از مردم به خوابیدن بر پهلو چپ عادت کرده
آید؛ اما باید خود را به خوابیدن بر پهلوي راست عادت  دراز بکشند، خوابشان نمی

ثابت شده و هم از  مبرکرد پیا اي معمولی نیست؛ هم از عمل دهند. زیرا، این، مسأله
کنید   خوابید، احساس می دستور و رهنمود آن بزرگوار. لذا وقتی بر پهلوي راست می

خوابید و به  خود بر پهلوي راستش می اید. زیرا پیامبر پیروي کرده که از پیامبر
داد. اگر یک یا دو روز یا یک هفته بر پهلوي  خوابیدن بر پهلوي راست دستور می

عمل  سادگی به سنت پیامبر توانید به سان می کنید و بدین ابید، عادت میراست بخو
 نمایید.

ي  این هم سنت است که انسان در صورت امکان، دست راستش را زیر گونه
ثابت شده است. اگر امکانش بود،  راستش بگذارد. زیرا این عمل در سنت پیامبر

خوابیدن بر پهلوي راست، تأکید نشده  ي اندازه چه بهتر؛ و گرنه، بر انجام این عمل به
 است.

 که بگوییم را دعایی همان خوابیدن هنگام که ست این خواب، آداب از دیگر یکی

ْك، نْفيس أْسلَْمُت  ا�َّ« گفت: می پیامبر
َ

ْهُت  إيل ْك، وْجِ�  ووجَّ
َ

ْك، أمري وفَوَّْضُت  إِيل
َ

 إيِل

ُت 
ْ
أ
ْ
ْك. ظْهِري وأجل

َ
ْ  ورْهبةً  رْ�بَة إيل

َ
  ال ك،إيل

َ
  ِمنَْك  منىْج وال ملَجأ

َّ
ْك، إال

َ
 بِِ�تَابَِك  آَمنُْت  إيل

ي
َّ

َت، اذل
ْ
ي و�نبيِّك أنَْزل

َّ
 .»أرْسلَت  اذل
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 روي تو سوي به و نمودم تو تسلیم را خود امید، و بیم با اهللا! یا« :دعا ي ترجمه[

 هیچ تو، برابر در کردم)؛ توکل تو (به آوردم پناه تو به و سپردم تو به را کارهایم آوردم،

 به و اي فرموده نازل که کتابی به ندارد. وجود خودت جز نجاتی، جاي و پناهگاه

 ».دارم ایمان اي، فرستاده که پیامبري
 خوابیـدن  از پـیش  که دهید قرار ذکري آخرین یعنی خود، سخن آخرین را دعا این

 ایـن  ماننـد  گویـد.  یم هم دیگري اذکارِ و دعاها خوابیدن، از پیش انسان، زیرا ؛گویید می

ْرَ�ُعُه، َو�َِك  َجنيِْب، وََضْعُت  بَِك  اللّهمَّ « دعا:
َ
ْمَسْكَت  إِنْ  أ

َ
 َو�ِنْ  َوارمَْحَْهـا، لََهـا فَـاْغِفرْ  َ�ْفيِسـ، أ

تََها
ْ
رَْسل

َ
َْفُظ  بَِما افَاْحَفْظهَ  أ

َ
احِلِ�َ  ِعبَاَدكَ  بِهِ  حت  .»الصَّ

 بلند را آن تو کمک به و گذاشتم زمین بر را پهلویم تو نام به اهللا! یا« دعا: ي ترجمه[

 کالبـدم  بـه  را جـانم  اگر و بفرما. رحم آن، بر و بیامرز را آن گرفتی، مرا جانِ اگر کنم. می

 ».]کن حفاظت نمایی، می  حفاظت را نیکوکارت بندگان که چه آن با را آن برگرداندي،
آموزش داد،  به براء بن عازب که انسان، دعایی را که پیامبر ست اینمهم، 

 گوید. آخرین دعایی قرار دهد که پیش از خواب می
 گفت: و کرد تکرار اهللا رسول نزد را دعا این یادگیري، قصد به عازب بن براء

ي بِِ�تَابَِك  آَمنُْت «
َّ

َت، اذل
ْ
ِ و أنَْزل ي َك �ِرَُسول

َّ
 و�نبيِّك بگو:« فرمود: اهللا رسول .»أرْسلَت  اذل

ي
َّ

ِ و�ِرَ  نگو: ،أرْسلت اذل ي َك ُسول
َّ

 ».أرْسلَت  اذل
 در »نبی« و »رسول« هاي تفاوت از یکی اند: گفته علما اما ،ست ییک معنا، گرچه

 اما فرشتگان؛ میان از هم و شود می برانگیخته ها انسان میان از هم رسول، که ست این

 فرماید: می اهللا گردد. می مبعوث ها انسان میان از فقط نبی،

�ٍ  ذِي ١٩ َكرِ��ٖ  ُسولٖ رَ  ُل لََقوۡ  ۥإِنَّهُ ﴿     ]٢٠  ،١٩: التكوير[ ﴾٢٠ َمِك�ٖ  ِش َعرۡ لۡ ٱ ذِي ِعندَ  قُوَّ
ي)  اي بزرگوار است، یعنی (جبرئیل، فرشته شده توسط) فرستاده یقین قرآن، گفتارِ (ابالغ به

 .ست ینیرومندي که نزد صاحب عرش، داراي مقام واالی

 هاست انسان جنس از فقط نبی، اما باشد؛ نیز فرشتگان جنس از تواند می رسول، لذا

ِ « گفت: می دعا در اگر و ي َك و�ِرَُسول
َّ

 ي شایسته (فرستاده)، رسول لفظ ،»أرْسلَت  اذل
 محمد ي ویژه دعا، این در (پیامبر) نبی ي واژه اما بود؛ نیز جبرئیل چون اي فرشته

 باشد. می
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 آخرین را آن روید، می برختخوا به وقتی و کنید حفظ را دعا این که است شایسته

 رهنمود و سنت فرمان، از سان بدین تا گویید می خواب از پیش که دهید قرار ذکري

 است. خواب آداب جزو این، کنید؛ پیروي پیامبر
 اي ویژه دعاي و ذکر عملی، هر براي تقریباً که ست این اهللا هاي حکمت از یکی

 طور. همین نیز خوردن و نوشیدن دارد؛ را خود ي ویژه ذکر لباس، پوشیدن دارد؛ وجود

 ست این حکمتش، دارد. مخصوصی دعاي و ذکر نیز همسر با بستري هم حتی و خواب

 یاد را اهللا انشبز و قلب با پیوسته و نشود غافل پروردگارش یاد از گاه هیچ انسان، که

 توفیق ما به هک خواهیم می متعال اهللا از .ست یهال هاي نعمت و الطاف از یکی این، کند.

 دهد. یاري انجامش بر را ما و کند عطا را نعمت این شکر
*** 

ةَ  عنها قالت:اَكَن انلَّيبُّ  اهللاوعن اع�شَة ريَض  -٨٢٠ ْيِل إْحَدى َعرَشَ
َّ
يَُص�ِّ ِمَن الل

ِه األ ، ثمَّ اْضَطَجَع ىلع ِشقِّ َعتْ�ِ َخِفيفتْ�ِ
ْ
َفْجُر َص�َّ ر�

ْ
َع ال

َ
إذا طل

َ
َعًة، ف

ْ
ْ�َمِن َحىتَّ ييَِجَء َر�

ُن فُيوِذنَُه. 
ِّ
 )1([متفق علیه]الُمَؤذ

خواند و چون  ها یازده رکعت نماز می شب پیامبر«گوید:  می &عایشه ترجمه:
کشید  گاه بر پهلوي راستش دراز می آن آورد؛ جا می دمید، دو رکعت کوتاه به پیده میس

آگاه  -براي جماعت صبحاز اجتماع مردم  -آمد و او را  که مؤذن می تا این
 ».ساخت می

َْت  قال: اكَن انلَّيِبُّ  وعن ُحَذْ�َفةَ  -٨٢١ ْيِل َوَضَع يََدهُ حتَ
َّ
َخَذ َمْضَجَعُه ِمَن الل

َ
إذا أ

هِ، ُ�مَّ َ�ُقول:  ْحَياا�َّ«َخدِّ
َ
ُموُت َو أ

َ
ال: »  بِاْسِمَك أ

َ
ْحَيانَا «و�ذا اْستْيَقَظ ق

َ
ي أ

َّ
ِ اذَل احَلْمُد �َّ

َماَ�َنا و�يله النُُّشورُ  بْعدَ 
َ
 )2([روایت بخاري] ».َما أ

خواست بخوابد،  ها هنگامی که می شب گوید: پیامبر می حذیفه ترجمه:
ْحيَاا�َّ«گفت:  گذاشت و می دست راستش را زیر رخسارش می

َ
ُموُت َو أ

َ
 )3(» بِاْسِمَك أ

 .736؛ و صحیح مسلم، ش: 6310صحیح بخاري، ش:  )1(
 .6314صحیح بخاري، ش:  )2(
 ».شوم می -بیدار -و به نامِ تو زنده  -خوابم می -میرم یا اهللا! به نام تو می: «ي دعا ترجمه )3(
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َماَ�نَا احلَْمُد «گفت:  شد، این دعا را می و هنگامی که بیدار می
َ
ْحيَانَا بْعَد َما أ

َ
ي أ

َّ
ِ اذَل َّ�

 )1(.»و�يله النُُّشورُ 
 شرح

 که داد فرمان عازب بن براء به پیامبر که شد ذکر مضمون بدین حدیثی تر پیش

ْك، نْفيس أْسلَْمُت  ا�َّ« بگوید: را دعا این و بخوابد راستش پهلوي بر
َ

ْهُت  إيل  وْجِ�  ووجَّ

ْك،
َ

ْك، أمري وفَوَّْضُت  إِيل
َ

ُت  إِيل
ْ
أ
ْ
ْك. ظْهِري وأجل

َ
ْك، ورْهبةً  رْ�بَة إيل

َ
  ال إيل

َ
 منىْج وال ملَجأ

  ِمنَْك 
َّ
ْك، إال

َ
ي بِِ�تَابَِك  آَمنُْت  إيل

َّ
َت، اذل

ْ
ي و�نبيِّك أنَْزل

َّ
 کردیم بیان چنین هم .»أرْسلَت  اذل

 بخوابد. راستش پهلوي بر انسان که ست این بهتر، و سنت که
 راست دست یعنی دستش، انسان، است شایسته که دهد می  ننشا حذیفه حدیث

 بود، امکانش اگر است. پسندیده بلکه نیست. واجب این، البته بگذارد؛ رخسارش زیر را

 نگذارد. رخسارش زیر را دستش که ندارد ایرادي گرنه، و خوب چه
  بِاْسِمَك ا�َّ«گفت:  گذاشت و می دست راستش را زیر رخسارش می پیامبر

ْحيَا
َ
ُموُت َو أ

َ
 -بیدار -و به نامِ تو زنده  -خوابم می -میرم یا اهللا! به نام تو می«؛ یعنی: »أ

توان خوابیدن را مراد گرفت  جا که خواب برادر مرگ است، هم می لذا از آن». شوم می
و هم مرگ حقیقی یا مرگ بزرگ، یعنی جدا شدن روح از بدن را. و این، مانند این 

 که: ست یهي ال فرموده

ِ  َوَمَماِ�  َيايَ َوَ�ۡ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿   ]  ١٦٢: األنعام[  ﴾١٦٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
 بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم، از آنِ اهللا، پروردگار جهانیان است.

ِ  احلَْمدُ « گفت: می را دعا این شد، می بیدار که هنگامی و  ياَ  �َّ
َّ

ْحيَانَا ذل
َ
َماَ�نَا َما بْعدَ  أ

َ
 أ

 از پس را ما که ذاتی باشد؛ می اهللا ي ویژه ستایش و حمد ي همه« یعنی: .»النُُّشورُ  و�يله

 از منظور که دهد می نشان این، ».اوست سوي به بازگشت، و کرد زنده میراند، که آن

 است. خواب یا کوچک مرگ پیشین، دعاي در مردن

که میراند، زنده  باشد؛ ذاتی که ما را پس از آن ي اهللا می ي حمد و ستایش ویژه همه« ي دعا: ترجمه )1(
 ».کرد و بازگشت، به سوي اوست
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ها یازده  شب پیامبر«؛ این بانوي بزرگوار فرموده است: &هو اما حدیث عایش
گاه بر  آورد؛ آن جا می دمید، دو رکعت کوتاه به خواند و چون سپیده می رکعت نماز می

از اجتماع مردم براي  -آمد و او را  که مؤذن می کشید تا این پهلوي راستش دراز می
ها  شب هایی بود که پیامبر ترین رکعت این، بیش ».ساخت آگاه می -جماعت صبح

تر از این. و  آورد؛ گاه یازده رکعت و گاه سیزده رکعت و برخی از اوقات کم جا می به
بانشاط و سرِ حال بود یا خیر. وقتی  ها، به این بستگی داشت که پیامبر تعداد رکعت

ت خواند. لذا سن دو رکعت کوتاه، یعنی سنت صبح را می دمید، پیامبر پیده میس
ي  در رکعت نخست، سورهلذا است که انسان، این دو رکعت را کوتاه بخواند؛ 

ي  خوانیم یا در رکعت اول، آیه را می» اخالص«ي  و در رکعت دوم، سوره» کافرون«
 کنیم. را قرائت می» عمران آل«ي  سوره 64ي  و در رکعت دوم، آیه» بقره«ي  سوره 136

هاي نماز  تاه بخواند و قیام، رکوع و سجدهکه انسان سنت صبح را کو ست اینمهم، 
اي که در آرامش و اطمینان نماز، خللی وارد  گونه آرامی و به را کوتاه بگرداند؛ البته به

جا آوردن  پس از به شود. پیامبر نشود. زیرا اگر با آرامش نماز نخواند، نمازش باطل می
داد  آمد و به او خبر می می مؤذن که کشید تا این این دو رکعت، بر پهلوي راستش دراز می

 کرد. رفت و نماز صبح را برپا می به مسجد می گاه پیامبر ي نماز است. آن که وقت اقامه
 شود؛ چند نکته از این حدیث برداشت می

 که از طریق همسران پیامبر ست اینی به ما، هکه یکی از الطاف ال از جمله این
داد، باخبر ساخته است. این، یکی از  ر شب انجام میما را از اعمالی که این بزرگوار د

دار فانی را وداع  باشد. هنگامی که پیامبر می هاي چند همسر بودن پیامبر حکمت
ي سنتی بود که  گفت، نُه همسر داشت؛ در نتیجه هر یک از همسرانش بازگوکننده

 اطالع بودند. از آن، بی سایر همسران پیامبر
خواند؛ وي،  ها یازده رکعت نماز می شب که پیامبر ست اینگویاي این حدیث، 

ایستاد و  ند و پس از گذشت نیمی از شب به نماز میدگرا قیامِ نمازش را طوالنی می
خاست. این، به حال و نشاط آن بزرگوار بستگی  گاه کمی دیرتر از خواب برمی

 یه در حدیثک ؛ چنانخوابید میپایان شب  ،شد ي شب بلند می داشت. و چون نیمه
شد،  ؛ و اگر دیرتر بیدار میروایت شده است &ي صدیقه المؤمنین عایشه دیگر از ام

 گاه بر  آورد و آن جا می دم، دو رکعت به خواند و پس از سپیده دم نماز می تا سپیده
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 کشید. پهلوي راستش دراز می
اه کوت دهد که انسان باید سنت صبح را مانند پیامبر این حدیث، نشان می

نماز) بهتر است که پیش از  چنین براي امام (پیش بخواند؛ و این، سنت است. هم
نمازهاي سنتش را در  ي نماز فرض، در مسجد حاضر نشود و مانند پیامبر اقامه

 آید. خانه بخواند. اما مقتدي، زودتر به مسجد می
 گر مستحب بودن دراز کشیدن بر پهلوي راست پس از سنت این روایت، نشان

 گونه که پیامبر خوانَد؛ همان اش نماز شب می که در خانه ست یفجر براي کس
 کرد. گونه عمل می بدین

 ي این دراز کشیدن، اختالف نظر دارند: علما درباره
 اند. برخی از علما، آن را در همه حال، سنت دانسته

 اند: دراز کشیدن پس از سنت صبح، سنت نیست؛ مگر براي و برخی دیگر گفته 
ي سنت و  خوانَد. چنین شخصی در فاصله کسی که در پایانِ شب، نماز تهجد می

 در کند. کشد تا خستگی از تن به بح دراز میفرضِ ص
اند که دراز کشیدن پس از سنت  قدري سخت گرفته باره به برخی از علما در این

نماز سنت اند: کسی که پس از  ها گفته اند؛ این صبح را از شرایط نماز صبح دانسته
 و ما، این  ست يتک و نادرصبح دراز نکشد، نمازش درست نیست. ولی این، دیدگاه

ي تک و نادري دارند که  ها رو ذکر کردیم که بیان کنیم برخی از علما، دیدگاه را از آن
 از اقوالِ درست و صحیح، بدور است.

تهجد  که این عمل، براي کسی که نماز ست اینباره  دیدگاه درست در این
کشد تا نماز فرض،  چنین شخصی، پس از سنت صبح دراز میخوانَد، سنت است؛  می

دهد و از جماعت صبح  سادگی انجام می نماز) این عمل را به اقامه شود. اما (پیش
رو سرِ وقت در  مانند؛ از این نماز است و مردم منتظرِ او می افتد؛ چون خود، پیش نمی

تدي باید دقت کند که ناخواسته جماعت صبح را از شود. اما مق مسجد، حاضر می
کشد  مانند. لذا کسی پس از سنت صبح دراز می دست ندهد؛ زیرا براي او منتظر نمی

خیزد،  گذراند و کسی که دیرهنگام یا با اذانِ صبح برمی که شب را در نماز و قیام می
 ه پس از سنت صبح، بر پهلو دراز بکشد.ضرورتی ندارد ک

*** 
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يِب: بَيَْنَما أنَا  -٨٢٢
َ
وعن يِعيَش بِن طْخَفَة الِغَفارِيَّ ريض اهللا عنهما قال: قال أ

ِ� بِرِْجلِِه فقال: 
ُ
ك َسِجِد ىلَعَ َ�ْطِ� إَذا رَُجٌل ُ�َرِّ

ْ
إنَّ هِذهِ َضْجَعٌة ُ�ْبِغُضَها «ُمْضَطِجٌع يِف امل

 )1(د با اسناد صحیح][روایت ابوداو .؛ قال: َ�َنظْرُت، فإَذا رسوُل اّ� »اهللاُ 
گوید: در مسجد بر روي شکم دراز  می $ي غفاري یعیش بن طخفه ترجمه:

که اهللا  ست یاین، درازکشیدن«کشیده بودم که مردي مرا با پایش حرکت داد و گفت: 
 است. گوید: نگاه کردم؛ دیدم پیامبر می». آید از آن بدش می

 «قال:  َ�ْن رسوِل اّ�  َ�ْن أيِب ُهَرْ�َرةَ  -٨٢٣
َ

ِر ا�َّ َ�َعاىل
ُ
ْم يَْذك

َ
َعَد َمْقَعًدا ل

َ
َمْن �

 الَ 
ً
 تَِرٌة، َوَمِن اْضَطَجَع ُمْضَطَجعا

َ
يِِه ِمَن اهللا َ�َعاىل

َ
ُر ا�َّ  �ِيِه اَكنَْت َعل

ُ
 عَ �َ  يَْذك

َ
 �ِيِه اَكنَْت اىل

يْ 
َ
 )2([روایت ابوداود با اسناد حسن] .»ةٌ  تِرَ ِمن ا�ِّ  هِ َعل

هرکس در جایی بنشیند و اهللا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
از سوي اهللا متعال بر اوست؛ و هرکس، در جایی زیانی یاد نکند، جا  در آنمتعال را 
 ».از سوي اهللا متعال بر اوستاهللا متعال را یاد نکند، ضرر و زیانی جا  آن بخوابد و

 شرح
ي آداب خواب ذکر کرده، حدیث یعیش  ارهي احادیثی که درب در ادامه /مؤلف
گوید: پدرم به من گفت: باري در  را آورده است؛ یعیش می ي غفاري بن طخفه

مسجد بر روي شکم دراز کشیده بودم که مردي مرا با پایش حرکت داد و گفت: 
 گوید: نگاه کردم؛ دیدم پیامبر می». آید که اهللا از آن بدش می ست یاین، درازکشیدن«

 ت.اس
ویژه  اي نیست؛ به که خوابیدن بر روي شکم، کارِ شایسته ست ایناین حدیث، گویاي 

 مردم است. زیرا پسندیده نیست که مردم او را در در جاهایی که در معرضِ دید
راحت خوابیدن بر روي شکم، با درد باشد و  چنین حالتی ببینند. اما اگر انسان، شکم

 کم بخوابد؛ زیرا ضرورت است.شود، ایرادي ندارد که بر روي ش

 .1069، ش: /ضعیف أبی داود، آلبانی ضعیف است؛ )1(
 .4065ش:  ،/؛ و صحیح أبی داود، آلبانی78؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6477صحیح الجامع، ش:  )2(
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که بیدار کردن  ست اینشود،  ي دیگري که از این حدیث برداشت می نکته
که از همه  با این آید؛ زیرا پیامبر شمار نمی دیگران، با پا ایرادي ندارد و تکبر به

ي غفاري را با پاي خود، تکان داد و بیدارش کرد. اما اگر در  تر بود، طخفه متواضع
؛ ولی بیدار کردن دیگران با پا، در ست ياي تکبر باشد، این، چیزِ دیگر سان، ذرهقلبِ ان

کند،  احترامی قلمداد می اصل، تکبر نیست. ناگفته نماند که اگر طرف مقابل، این را بی
ي  براي بیدار کردنش، او را با پا تکان ندهید. زیرا اگر یک کار مباح یا جایز نتیجه

 آن ممنوع است. بدي داشته باشد، انجامِ
ي شخصی ذکر کرده که در جایی  را درباره حدیث ابوهریره /مؤلفسپس 

جا ذکر اهللا  خوابد و آن کند یا در جایی می جا یاد نمی نشیند و اهللا را در آن می
. زیرا ست یگوید؛ این، ضرر و زیان بزرگی از سوي اهللا متعال، براي چنین شخص مین

 به نفعِ او نیست.این نشستن یا این خوابیدن، 
ایستاده، نشسته و زمانی که  -یابیم که انسان باید در همه حال،  رو در می از این

اهللا متعال را یاد کند. پس همواره ذکر اهللا بگویید و در یاد  -بر پهلو دراز کشیده است
 ت:ها فرموده اس ي آن ي کسانی قرار بگیرید که اهللا متعال درباره اهللا باشید تا در زمره

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  تٖ َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ِينَ ٱ ١٩٠ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ      ]١٩١  ،١٩٠: آل عمران[ ﴾ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ
هایی براي خردمندان وجود  شب و روز، نشانه ها و زمین و گردش همانا در آفرینش آسمان

 .کنند اند، اهللا را یاد می دارد. کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده

 فرماید: ي االهی باشی که می ي این فرموده را یاد کن تا نمونه پس همواره اهللا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ ُكُروا ِصيً�  َرةٗ بُ�ۡ  َوَسّبُِحوهُ  ٤١ �َكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  �َّ

َ
 ﴾٤٢ َوأ

    ]٤٢  ،٤١:  األحزاب[ 
 اي مؤمنان! اهللا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را به پاکی یاد نمایید.

 گزاري و عبادت، عنایت کند. امید است که اهللا متعال به ما توفیقِ ذکر، سپاس
*** 
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دیگر، در صورتی که ترسِ نمایان شدن عورت نباشد؛ و نیز 

 جایز بودن چهارزانو نشستن و چمباتمه زدن

نَُّه رأى رسوَل اّ�  َ�ْن َ�ْبِداّ� بِْن يَز�دٍ  -٨٢٤
َ
�  ُمسَتلِقًيا يِف املَسْجِد َواضًعا

ْخرَى.
ُ
ْيِه ىلَع األ

َ
 )1(علیه] [متفق إْحَدى رِْجل

را در مسجد دید  اهللا روایت است که وي، رسول از عبداهللا بن یزید ترجمه:
 که به پشت دراز کشیده و یک پایش را روي پاي دیگر گذاشته بود.

َفجَر تََر�ََّع يف َ�ْلِِسِه حىتَّ  اَكَن انلَّيِبُّ «قال:  وََ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ  -٨٢٥
ْ
إَذا َص�َّ ال

عَ 
ُ
مُس َحْسَناء َ�ْطل که ابوداود و جز او با اسناد صحیح  ست ی[حدیث صحیح ».الشَّ

 )2(اند.] روایت کرده
که نماز صبح را  پس از این پیامبر«گوید:  می جابر بن سمره ترجمه:

خوبی طلوع می کرد، چهارزانو  خواند، سرِ جایش تا زمانی که خورشید به می
 ».نشست می

ْعَبِة ُ�َْتبًيا   اهللا عنهما قال: َرأيُْت رسوَل اّ� َوَعِن ابن عمَر ريض -٨٢٦
َ
بِِفَناءِ الك

َصاُء.
ُ
َذا، َوَوَصَف �َِيِدِي�ْهِ االْحتِباَء، و َُهَو الُقرف

َ
 )3([روایت بخاري] �َِيَديِْه هك

در صحن  -را دیدم که در اطراف کعبه اهللا رسول«گوید:  می $عمر ابن ترجمه:
». شکل حلقه زده و نشسته بود زانوانش، بدین به دورِدستانش را  -الحرام مسجد

 باشد. این طرزِ نشستن را نشان داد که همان چمباتمه زدن می $عمر ابن

 .2100؛ و صحیح مسلم، ش: 475صحیح بخاري، ش:  )1(
 .670؛ و مسلم، ش: 4060، ش: /؛ صحیح أبی داود، آلبانی4747صحیح الجامع، ش:  )2(
 .6272صحیح بخاري، ش:  )3(
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ْت: رأيُت انلَّيِبَّ  -٨٢٧
َ
ال

َ
َة بِْنِت َ�َْرَمَة ريض اهللا عنها ق

َ
ْيل

َ
اِعٌد  وََ�ْن �

َ
وهو ق

ا رأيُْت رسوَل اّ�  مَّ
َ
ل
َ
َصاَء؛ ف

ُ
مُ  الُقْرف

ْ
ْرِعدُت ِمَن الَفَرِق.ال

ُ
َلسِة أ َع يِف اجلْ [روایت  َتَخشِّ

 )1(ابوداود و ترمذي]
دیدم که نشسته و چمباتمه زده را  گوید: پیامبر می &قیله دختر مخرمه ترجمه:

ته سشسر به زیر و متواضع ن -همه هیبت با آن -را دیدم که  اهللا ؛ وقتی رسولبود
 است، از ترس به خود لرزیدم.

�د بن ُسَوْ�دٍ  -٨٢٨ ْد  قال: َمرَّ يِب رسوُل اّ�  َوَعِن الرشَّ
َ
وَأنَا َجالٌِس هكذا، َوق

َِة يَِدي؛ َ�َقاَل:  ُت ىلَعَ إيِلْ
ْ
َف َظْهرِي َواتَّ�أ

ْ
ى َخل َمغُضوِب «َوَضعُت يَدِي اليرُْسَ

ْ
َ�ْقُعُد قِْعدَة ال

َ
أ

يْهم؟
َ
 )2([روایت ابوداود با اسناد صحیح] »َعل

از کنارم گذشت، در حالی که  اهللا گوید: رسول می بن سویدشرید  ترجمه:
گذاشته و بر کف دستم  -روي زمین -چنین نشسته بودم: دست چپم را پشت سرم

 »نشینی که اهللا بر آنان خشم گرفته است؟ آیا مانند کسانی می«تکیه زده بودم؛ فرمود: 
 شرح

تر این نکته  ه است. پیشي خوابیدن بر پشت گشود این باب را درباره /نووي
بیان شد که بهتر است انسان بر پهلوي راستش بخوابد و نیز خوابیدن بر روي شکم، 

 اي نیست. ضرورت، کار پسندیده جز به
شرطی که عورت انسان نمایان نشود، ایرادي ندارد. اگر  خوابیدن بر پشت، به

در خواب، پایش را باال رود که  کسی، لُنگ بپوشد و شلوار، پایش نباشد، بیمِ آن می
 بگیرد و عورتش نمایان گردد؛ لذا شایسته نیست که چنین شخصی بر پشت بخوابد.

ي دیگر نیز مانده است؛ یعنی خوابیدن بر پهلوي چپ. این هم ایرادي  یک مسأله
که خوابیدن بر پشت، ایرادي ندارد. گرچه خوابیدن بر پهلوي راست،  ندارد. چنان

که ضرورتی چون  اي نیست؛ مگر این بر شکم، کارِ پسندیدهبهتر است و خوابیدن 
 درد، ایجاب کند. شکم

 .4057، ش: /نیصحیح أبی داود، آلبا )1(
 .4058، ش: /صحیح أبی داود، آلبانی )2(
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تواند چهارزانو  هاي گوناگون نیز ایرادي ندارد؛ لذا انسان می نشستن به شیوه
رِ زانوانش هایش را باال بگیرد و دستانش را به دو ساق بنشیند و یا چمباتمه بزند؛ یعنی

 زد. گاه چمباتمه می دستانش بچسباند؛ زیرا پیامبرهایش را به  یا ساق حلقه بزند
از آن به نشستن کسانی یاد کرد که اهللا متعال بر  طرزي که پیامبر البته نشستن به

سان که انسان دست چپش را  باشد؛ بدین آنان خشم گرفته است، مکروه و ناپسند می
دو دستش را  پشت سرش روي زمین بگذارد و بر کف دستش تکیه بزند. اما اگر هر

پشت سر بگذارد و بر هر دو تکیه دهد یا دست راستش را پشت سرش قرار دهد و 
 بر آن تکیه بزند، ایرادي ندارد.

*** 
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ال يُِقيَِمنَّ أَحُدُ�ْم : «َعِن ابِن ُ�َمَر ريض اهللا عنهما قال: قال رسوُل اّ�  -٨٢٩
حوا رَُجالً ِمْن َ�ْلِِسهِ  وا وَ�َفسَّ ُ رَُجٌل »ُ�مَّ َ�ْلُِس �ِيه ولِ�ْن تََوَسعُّ

َ
؛ َوَ�ن ابُن ُ�َمَر إذا قام َ هل

ْم َ�ِلْس �ِيه.
َ
 )1([متفق علیه] ِمْن ْ�لِِسِه ل
سی را از یک از شما، ک هیچ«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

». جا باز کنید -براي دیگران -که ؛ بلجاي او بنشیند جایش بلند نکند تا خود در
خاست و جاي خود را به او  عادت داشت که اگر کسی برایش برمی $عمر ابن
 نشست. در جايِ وي نمی -کرد و قبول نمی -داد،  می

يِب ُهَرْ�َرةَ  -٨٣٠
َ
نَّ رسوَل اّ�  وََ�ْن أ

َ
م أَحُدُ�ْم ِمْن َ�ْلٍس ُ�مَّ رََجَع «قال:  أ

َ
إَِذا قا

ِْه �َ   )2([روایت مسلم] ».ُهَو أَحقُّ بِهإيلَ
از  -در مجلسی -اگر کسی «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

 ».جا سزاوارتر است جاي خود برخیزد و سپس بازگردد، او به آن
 شرح

؛ وي، این باب گشوده تا به بیان »نشین آداب مجلس و هم«گوید:  می /مؤلف
 نشینان خود، رعایت کند. ت انسان در مجالس و با همآدابی بپردازد که شایسته اس

 اهللا متعال در کتابش به آداب مجالس اشاره کرده و فرموده است:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  لَُ�مۡ  �ِيَل  إَِذا ا ُحوا ۡ ٱ ِ�  َ�َفسَّ ْ فۡ ٱفَ  لِِس َمَ�ٰ ل  َسحِ َ�فۡ  َسُحوا

ُ ٱ      ]١١: املجادلة[  ﴾لَُ�ۡمۖ  �َّ
منان! هرگاه به شما گفته شود: در مجالس (براي نشستن دیگران) جا باز کنید، پس جا اي مؤ

 باز نمایید تا اهللا (بهشت و رحمتش را) برایتان فراخ گرداند.

ي نیازهاي دینی و دنیوي  آري؛ شریعت اسالمی، آیینی کامل است که به همه
 فرماید: مردم توجه دارد. اهللا متعال می

 .2177صحیح مسلم، ش:  ؛ و6270صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2179صحیح مسلم، ش:  )2(
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﴿ َ�ۡ ِ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك لَيۡ عَ  اَونَزَّ    ﴾٨٩ لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  ّلُِ�ّ

    ]٨٩: النحل[ 
گر همه چیز، و هدایت و رحمت و بشارتی براي  و کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان

 مسلمانان است.

اي باقی  زِ ناگفتهدر حالی از دنیا رفت که چی اهللا رسول«گوید:  می ابوذر
اش با ما  که درباره گشاید، مگر این نمی  اي در آسمان بال که پرنده نگذاشت؛ چنان

بینیم که شریعت  رو می از این )1(».سخن گفته و به ما علم و دانش آموخته است
اسالمی، مسایل مهم و بزرگ دین از جمله توحید و مسایل عقیدتی، نماز، زکات، 

کرده و از مسایلی چون آداب خوردن و آشامیدن، و آداب خواب  روزه و حج را بیان
 و آداب مجالس نیز غفلت نورزیده است.

 $حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که عبداهللا بن عمر /مؤلفسپس 
یک از شما، کسی را از جایش بلند نکند تا خود در  هیچ«فرمود:  گوید: پیامبر می

تی وارد مجلسی شدید و یعنی وق ».جا باز کنید -انبراي دیگر -جاي او بنشیند؛ بلکه 
گاه  یک از حاضران نگویید: فالنی! برخیز؛ و آن جایی براي نشستن نیافتید، به هیچ

خواهید بنشینید، از حاضران جلسه بخواهید جا باز  خود در جاي او بنشینید. اگر می
گرداند؛  ها فراخ می کنند که اگر جا باز نمایند، اهللا متعال نیز رحمتش را براي آن

 فرماید: که می چنان

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  لَُ�مۡ  �ِيَل  إَِذا ا ُحوا ۡ ٱ ِ�  َ�َفسَّ ْ فۡ ٱفَ  لِِس َمَ�ٰ ل  َسحِ َ�فۡ  َسُحوا

ُ ٱ      ]١١: املجادلة[  ﴾لَُ�ۡمۖ  �َّ
د، پس جا اي مؤمنان! هرگاه به شما گفته شود: در مجالس (براي نشستن دیگران) جا باز کنی

 باز نمایید تا اهللا (بهشت و رحمتش را) برایتان فراخ گرداند.

) از طریق سفیان بن عیینه از فطر از 2/155روایت: طبرانی در الکبیر ( اسنادش ضعیف است؛ )1(
عیینه، این  و غیر از  ابن«) گفته است: 6/290ابوالطفیل از ابوذر به صورت مرفوع؛ دارقطنی در العلل (

شاهد ». اند و همین، صحیح است از ابوذر، به صورت مرسل نقل کردهروایت را از فطر از منذر ثوري 
 باشد. این معنا، روایت شافعی در مسند اوست که اسنادش ضعیف می
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اما جایز نیست که کسی را از جایش بلند کنید و خود در جاي او بنشینید؛ حتی 
در رابطه با محلّ نماز. یعنی اگر کسی را دیدي که در صف اول ایستاده، براي شما 

در جایش بنشینید؛ حتی اگر بچه رخیز، و سپس خود روا نیست که به او بگویید: ب
باشد؛ زیرا این حدیث، عام است و  باشد؛ لذا بلند کردن بچه از صف نماز، جایز نمی

ها نماز بخواند تا به نماز  شود و بچه باید با مردم و در کنارِ آن ها را نیز شامل می بچه
 خواندن خو بگیرد.

حْ «در حدیثی آمده است: 
َ
ولوا األ

ُ
افراد بالغ و «یعنی:  )1(.»وانلَُّ� الِم يِلَِل� ِمنُ�ْم أ

این حدیث، بدین معنا نیست که تنها ». ت سر و نزدیک من قرار بگیرندشپعاقل، 
ها و خردساالن، حق ندارند  افراد بالغ و عاقل جلو بایستند یا بدین معنا نیست که بچه

تنها افراد «فرمود:  می گونه بود، پیامبر زیرا اگر این هاي جلو قرار بگیرند. در صف
 افراد بالغ و عاقل،«اما فرموده است:  .»ت سرِ او بایستندشبالغ و عاقل، نزدیک امام و پ

تا در  بودتشویقی براي افراد بالغ و عاقل ؛ و این، »پشت سر و نزدیک من قرار بگیرند
ل شریعتش را بیاموزند وآن را به دیگران منتق تا بایستند پیامبرصف اول و نزدیک 

 کنند.
عادت داشت که اگر کسی برایش اش،  تقوا و پرهیزگاري بر اساس $عمر ابن

در جايِ وي  -کرد و قبول نمی -داد،  خاست و جاي خود را به او می برمی
ترسید که آن شخص از روي شرم و حیا برخاسته باشد؛ زیرا روي  می نشست. نمی

دهد. لذا علما  ري انجام میکه از روي اجبار، کا ست یکرد چنین فردي مانند کس
اند: اگر بدانید که فالنی از روي شرم و حیا یا خجالت به شما هدیه  اهللا گفته رحمهم

 اش حرام است. دهد، قبول کردن هدیه می
به داخل خانه خانه، شما را  ي کسی افتاد و صاحب چنین اگر گذرتان به خانه هم

دهد، نباید  عملی انجام می ید که از روي خجالت چنینتسدان تعارف کرد و می
که کاري را از روي اجبار، انجام  ست یدعوتش را بپذیرید؛ زیرا حکمش، مانند کس

 دهد. می

 . [مترجم]354و 353ي  ؛ ر.ك: حدیث شماره122، 432صحیح مسلم، ش:  )1(
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که انسان،  ست اینبراي امتش بیان نموده،  لذا یکی از آداب مجلس که پیامبر
 کسی را از جایش بلند نکند تا خود، در جایش بنشیند.

*** 

تَيَْنا انلَّيِبَّ «عنهما قال:  اهللاَسُمَرَة ريض  وََ�ْن َجابِِر بْنِ  -٨٣١
َ
نَّا إَذا أ

ُ
َحُدنَا  ك

َ
َس أ

َ
َجل

[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي گفته است: حدیثی حسن  ».َحْيُث يَنَْت�
 )1(باشد.] می

وارد مجلس  هنگامی کهگوید: هر یک از ما  می $جابر بن سمره ترجمه:
 نشست. یشد، در انتهاي مجلس م می پیامبر

فاريِسِّ  -٨٣٢
ْ
ماَن ال

ْ
يِب َ�ْبِداّ� َسل

َ
الَ َ�ْغتَِسُل رَُجٌل : «قال: قال رسوُل ا�ِّ  وََ�ْن أ

ُر مَ  هِ  رٍ ا اْسَتطاَع مْن ُطهْ يَْوَم اجُلُمعة َو�ََتَطهَّ ُ�مَّ  هِ بَيْتِ  ِب يْ سُّ ِمْن طِ ُن مْن ُدْهنِِه أْو َ�مَ َو�دَّ
ُق َ�ْ�َ  الَ ُ�َفرِّ

َ
نَ  َ�ُْرُج ف

ْ
ُ  ْ�ِ اث

َ
تَِب هل

ُ
ُ  ُ�مَّ يَُصّ� ما ك

َ
َم اإلماُم إال ُغِفَر هل

َّ
 ما ُ�مَّ ُ�ْنِصُت إَذا تََ�ل

ُ  َوَ�ْ�َ بَيَْنُه 
ْ

ْخَرىاجل
ُ
 )2(]بخاري یتروا[ .»ُمَعِة األ

 روز هرکس،« فرمود: اهللا رسول گوید: می فارسی سلمان ابوعبداهللا، ترجمه:

 که خوشبوکننده مواد یا روغن از و نماید پاکیزه را خود المقدور حتی و کند غسل جمعه

 ،مسجد در و برود -مسجد به -جمعه نماز براي سپس، و کند استفاده دارد، خانه در
 روي از یا ننشیند ،اند نشسته هم کنار که نفر دو میان یعنی -نیندازد فاصله نفر دو میان

 به و کند سکوت گاه آن و بخواند نماز ،شد مقدر برایش هرچه و  -نشود رد هایشان شانه

 آمرزیده ،جمعه این تا قبل ي جمعه از گناهانش ي همه بسپارد، گوش امام ي خطبه

 ».شود می
 شرح

 نشین ذکر کرده است. ب مجلس و همادث را در باب آاین دو حدی /نووي
شود، جلو نرود و  که وقتی انسان، وارد مجلسی می ست اینیکی از آداب مجلس، 

کردند. مگر  شکل عمل می و یارانش بدین گونه که پیامبر لس ننشیند؛ همانباالي مج

 .4040، ش: /صحیح أبی داود، آلبانی )1(
 .883صحیح بخاري، ش:  )2(
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لس برایش مشخص کرده باشند یا وقتی وارد که از پیش، جایی در باالي مج این
 شود، کسی برخیزد و جاي خود را به او بدهد. مجلس می
ر باالي ها بگوید: کنار بروید تا د ت بیندازد و به آنکه حاضران را در زحم اما این

گر خودپسندي  باشد و نشان می و اصحاب بر خالف روش پیامبرمجلس بنشینم، 
 و تکبرِ اوست.

که در باالي  ست یبه خود جزو کسان اما اگر اهل علم و دعوت باشد، خود
هاي خود را  آورند تا پرسش روي می او نشینند؛ یعنی مردم، خود به سوي مجلس می

وارد مجلسی  رو هرگاه پیامبر بسپارند. از اینمطرح کنند یا به سخنانش گوش 
گردید   نشست و در عمل، باالي مجلس، همان جایی می شد، در انتهاي مجلس می می

شود،  نشست. لذا شایسته است که وقتی انسان وارد مجلسی می جا می آن که پیامبر
نشسته  جاست که ي مردم، باشد، جایش همان در انتهاي مجلس بنشیند؛ اگر از توده

سان، محل  آورند و بدین است و اگر جزو خواص و علما باشد، مردم به او روي می
 گردد. نشستن وي به باالي مجلس تبدیل می

که انسان، میان دو نفر فاصله نیندازد؛ یعنی در  ست اینو از دیگر آداب مجلس، 
گفت که ي مردي سخن  درباره ها ننشیند و جایشان را تنگ نکند. پیامبر میان آن

و از روغن یا مواد  گرداند المقدور خود را پاکیزه می کند و حتی روز جمعه غسل می
به  -سپس، براي نماز جمعه نماید و استفاده میدارد،  خانهکه در  اي کنندهخوشبو
یعنی میان دو نفر که  -اندازد میان دو نفر فاصله نمی ،رود و در مسجد می -مسجد

هرچه برایش و  -شود هایشان رد نمی یند یا از روي شانهنش اند، نمی کنار هم نشسته
ي وي  نماید، به خطبه اش را آغاز می خوانَد و چون امام خطابه ، نماز میمقدر شد
و سه  قبل تا این جمعه ي گناهانش از جمعه ي سپارد؛ چنین شخصی، همه گوش می

 .شود روز دیگر، یعنی در مجموع، گناهان ده روزِ او آمرزیده می
دهد که بر انسان واجب است که روز جمعه، خود را پاکیزه  این، نشان می

بگرداند؛ یعنی غسل روز جمعه، واجب است و کسی که جز به ضرورت غسل جمعه 
ُُمَعِة َواِجٌب «فرموده است:  گردد؛ زیرا پیامبر کند، گنهکار می را ترك می

ْ
ُغْسُل يَْوم اجل
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لذا بر هر بالغی ». غسل روز جمعه بر هر بالغی واجب است«یعنی:  )1(.»ىلَعَ لُكِّ ُ�ْتَِلمٍ 
که آبی براي  شود، غسل جمعه واجب است؛ مگر این که در نماز جمعه حاضر می

باشد و یا در سفر باشد و بخواهد با اهالی محل  غسل نیابد یا آب برایش ضرر داشته
جمعه از چنین در نماز جمعه حاضر شود، اما آب یا مکانی براي غسل نیابد. غسل 

 فرماید: گردد؛ زیرا اهللا متعال می شخصی، ساقط می

ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿    ]٢٨٦: البقرة[  ﴾َعَهاُوسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ
 دهد.ي توانش تکلیف نمیکس را جز به اندازه اهللا، هیچ

که انسان، موهاي سرش را روغن  ست اینهاي روز جمعه،  یکی دیگر از سنت
و وضعش برسد تا در بهترین وضعیت در نماز جمعه حاضر شود. و نیز بزند و به سر 

طور خاص، از  هایش را بپوشد و مسواك بزند؛ یعنی به سنت است که بهترین لباس
دندان، دهانش را خوب،  مسواك استفاده کند. پس چه نیکوست با مسواك و خمیر

 تمیز نماید.
د؛ زیرا کسی که در چنین سنت است که اولِ وقت در مسجد، حاضر شو هم

کند و کسی که  که شتري قربانی می ست یرود، مانند کس ابتداي وقت، به مسجد می
 که گاوي قربانی کرده است؛ هرکس در  ست ایندر ساعت دوم به مسجد برود، مانند

ساعت سوم به مسجد برود، گویا قوچی قربانی کرده و کسی که در ساعت چهارم به 
که مرغی صدقه داده است؛ کسی که در ساعت پنجم در  ست اینمسجد برود، مثل 
مرغی صدقه داده و کسی که پس از امام به مسجد  شود، گویا تخم مسجد حاضر می

تر است و پاداش  شود، اما ثوابش کم آید، گرچه از پاداش جمعه برخوردار می می
 دد.گر رسد و از این پاداش بزرگ محروم می ورود زودهنگام به مسجد به او نمی

بسیاري از مردم، روز جمعه هیچ کاري ندارند؛ با این حال در خانه یا در کوچه و 
. لذا گرداند سان شیطان، آنان را از این پاداش بزرگ محروم می نشینند و بدین بازار می

کار شوید، غسل کنید،  از همان ابتداي روز جمعه، براي کسب این پاداش دست به
و روغن بزنید، بهترین لباس خود را بپوشید و زودهنگام خود را پاکیزه نمایید، عطر 

 )1400، 1397)؛ و مسلم، ش: 2471، 846، 831، 830، 811بخاري، ش: (صحیح  )1(
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توفیق داد، نماز بخوانید و به تالوت قرآن مشغول  به مسجد بروید و هر چه اهللا
 شوید تا امام بیاید و خطبه را آغاز نماید.

که انسان، میان دو نفر فاصله نیندازد؛ یعنی میان  ست اینو از دیگر آداب جمعه، 
اند، ننشیند و جایشان را تنگ نگرداند یا از روي  هم نشستهدو نفر که کنار 

جا بنشیند؛  نآها فاصله بود، ایرادي ندارد که  رد نشود. اما اگر در میان آن شانهای شانه
اند. اما نشستن در میان دو نفر که کنار هم هستند،  زیرا این دو، خود با فاصله نشسته

هاي مردم رد  را دید که از روي شانهشخصی  هاست. پیامبر آزار رساندن به آن
. یعنی: »اْجِلْس َ�َقْد آَذيَْت «هاي جلو برساند؛ به او فرمود:  شد تا خود را به صف می

 جزو آداب حضور در نماز جمعه است. ،ها همه این ».بنشین که مردم را اذیت کردي«
*** 

هِ  -٨٣٣ �ِيِه َ�ْن َجدِّ
َ
نَّ رسوَل ا�ِّ  وََ�ْن َ�ْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َ�ْن أ

َ
ال َ�ِلُّ «قال:  أ

نِِهَما
ْ
 بإذ

ّ
نَْ�ِ إال

ْ
َق َ�ْ�َ اث ْن ُ�َفرِّ

َ
[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي گفته است:  ».لِرَُجٍل أ

 )1(باشد.] حدیثی حسن می
  َ�لُِس َ�ْ�َ رَُجلْ�ِ  ال«أليب داود:   روايةٍ ِ� وَ 

َّ
نِهَما إال

ْ
 ».بإذ

 اهللا روایت است: رسول ز پدرش از جدشاز عمرو بن شعیب ا ترجمه:
بنشیند و  -ها  ي آن کس جایز نیست که میان دو نفر، جز به اجازه براي هیچ«فرمود: 
 ».فاصله بیندازد-ها میانِ آن

 ».ها ننشیند ي آن کس میان دو نفر جز به اجازه هیچ«و در روایتی از ابوداود آمده است: 

٨٣٤-  َ
ْ

َقِة. أنَّ رسوَل ا�ِّ  َمانِ وََ�ْن ُحَذْ�َفَة بِْن ايل
ْ
َل َس َوَسَط احلْ

َ
َعَن َمْن َجل

َ
 ل

 [روایت ابوداود با اسناد حسن]
َعَد َوَسَط َحلْقٍة فقال ُحَذْ�َفةُ 

َ
ٍز أنَّ رَُجالً �

َ
يِب ِ�ْل

َ
ِمِذيُّ َ�ْن أ ُعوٌن ىلَعَ َوَرَوى الرتِّ

ْ
: ُمل

دٍ  َعَن ا�ُّ ىلَعَ لَِسانِ  لَِساِن ُ�َمَّ
َ
دٍ  أْو ل قِة. ُ�َمَّ

ْ
َل َس َوَسَط احلْ

َ
[ترمذي گفته  َمْن َجل

 )2(باشد.] است: این حدیث، حسن صحیح می

 .4055، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی7656صحیح الجامع، ش:  )1(
 .638، ش: /؛ السلسلۀ الضعیفۀ، آلبانی4694ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛): 834(
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کسی را که در وسط حلقه  اهللا رسول«گوید:  می حذیفه بن یمان ترجمه:
 ».بنشیند، نفرین کرده است

 ترمذي از ابومجلز روایت کرده است: مردي، وسط حلقه نشست؛ حذیفه
اهللا، «یا فرمود: » لعنت شده است س وسط حلقه بنشیند، به زبان محمدهرک«فرمود: 

 ».لعنت کرده است نشیند، به زبان محمد کسی را که وسط حلقه می

ُْدرِيِّ  -٨٣٥
ْ

يِب َسِعيٍد اخل
َ
اَل َسِمْعُت رسوَل اّ�  وََ�ْن أ

َ
َمَجالِِس «َ�ُقوُل:  ق

ْ
َخْ�ُ ال

 )1(ادي صحیح و مطابق با شرط بخاري.][روایت ابوداود با اسن ».أْوَسُعَها
بهترین «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

داشته  تري براي نشستن [یعنی مجلسی که جاي بیش ».هاست نترینِ آ مجالس، وسیع
 باشد.]

يِب ُهَرْ�َرةَ  -٨٣٦
َ
َس يف َ�ْ : «قال: قال رسوُل ا�ِّ  وََ�ْن أ

َ
كرُثَ فيِه َمْن َجل

َ
لٍس ف

َغُطُه �َ 
َ
ْبَل أْن َ�ُقوَم مِ  اَل قَ ل

َ
 ْمدَك أْشهُد أْن حِبَ  وَ ا�ّذلك: سْبحانَك  هِ سِ لِ ْن َ�ْ �

َّ
 أنَْت  ال � إال

تُ َك أْستْغِفرُ 
َ
ِ وَأ ْ وُب إ

َ
  ،َك يل

َّ
 اكن َ يف َ�ْ  إال

َ
ُ ما این حدیث را ترمذي [ .»ذلَك  هِ سِ لِ ُغِفَر هلَ

 )2(باشد.] می حسن صحیحت: روایت کرده و گفته اس
هرکس در مجلسی بنشیند و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
، گردددر آن مجلس زیاد  -معنایش همهمه یا شوخی و سخنان بیاعم از  -لغزش وي

هایی که در  ي اشتباه را بگوید، همه -یعنی دعاي ذیل -این دعا  ،اما پیش از برخاستن
ال  َوحِبَْمدَك أْشهُد أْن ا�ّسبْحانَك (؛ شود میسر زده است، بخشیده  آن مجلس از او

 
َّ
َْك  � إال

َ
تُوُب إِيل

َ
 ».)أنَْت أْستْغِفُرَك َوأ

 
 

، ش: /داود، آلبانی ؛ و صحیح أبی832؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 3285صحیح الجامع، ش:  )1(
4035. 

، ش: /)؛ و صحیح الترمذي، آلبانی81-67؛ ر.ك: السلسلۀ الصحیحۀ (ح619صحیح الجامع، ش:  )2(
2730. 
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 شرح
ذکر کرده، در روایت عمرو بن شعیب از  /مؤلفیکی از آداب مجلس که 

یان کس جایز نیست که م براي هیچ«فرمود:  آمده است که پیامبر پدرش از جدش
یعنی اگر به جایی ». فاصله بیندازد-ها بنشیند و میانِ آن -ها  ي آن دو نفر، جز به اجازه

ها ننشینید؛ مگر  اند، در میان آن وارد شدید و دو نفر را دیدید که در کنارِ هم نشسته
زبان یا در عمل باشد؛  تواند به ها خود به شما اجازه دهند. اجازه دادن می که آن این

که خودشان از یکدیگر فاصله  جا بنشین؛ یا این ها بگوید: بیا این ی از آنیعنی یک
توانید در میان  که می به این ست اي هبگیرند و براي نشستن شما، جا باز کنند. این، اشار

که به  ست یادب ها بنشینید. در غیر این صورت، در میانشان فاصله نیندازید؛ زیرا بی آن
ها بنشینید، جایشان  چنین اگر در میان آن ید یا کنار بروید؛ همها بگویید: جا باز کن نآ

 اید. ها را اذیت نموده را تنگ کرده و آن
شوید که  یا گروهی می  که وقتی وارد حلقه ست اینیکی دیگر از آداب مجلس، 

اند، در انتهاي مجلس بنشینید؛ زیرا نشستن در وسط حلقه  گرداگرد یکدیگر نشسته
رِ اي دو که عده ي درس و آموزش باشد یا این ندارد که حلقه، حلقه جایز نیست. فرقی

اند، وسط  که وقتی حلقه زده ست اینگفته باشند. مهم  هم جمع شده و با هم سخن می
نشینانشان یا استاد و یا کسی که سخن  ها و هم سان در میان آن ها ننشینید؛ زیرا بدین آن
معموالً حاضرانِ جلسه دوست ندارند که کسی ن چنی اندازید؛ هم گوید، فاصله می می

رو نشستن در وسط حلقه، نادیده گرفتن  ها در میانِ حلقه بنشیند. از این جلوتر از آن
که خود به شما اجازه بدهند. به عنوان مثال: جا، تنگ  حقوق حاضران است؛ مگر این

جا بنشین. در  این باشد یا جاي کافی وجود نداشته باشد؛ لذا به شما بگویند: بفرما،
یاد داشته  نشینید، به این صورت ایرادي ندارد؛ اما اگر بدون اجازه در وسط حلقه می

کسی را که در وسط حلقه  خبر داده که پیامبر باشید که حذیفه بن یمان
 نشیند، نفرین کرده است. می

ر اي که د که انسان پیش از برخاستن از جلسه ست اینو از دیگر آداب مجالس، 
سبْحانَك «معنا گفته یا لغزشی از او سر زده است، این دعا را بگوید:  بی  آن، سخنان

  َوحِبَْمدَك أْشهُد أْن ا�ّ
َّ
َْك  ال � إال

َ
تُوُب إِيل

َ
ي مجلس  . این، دعاي کفاره»أنَْت أْستْغِفُرَك َوأ
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در  هایی که گوید، لغزش است و کسی که پیش از برخاستن از جلسه، این دعا را می
شود. لذا مستحب است که این دعا،  مجلس از او سر زده است، بخشیده می

 بخش مجلسی باشد که خطاهاي زیادي در آن روي داده است. پایان
چنین شایسته است که مجالس، وسیع و فراخ باشند؛ یعنی جاي زیادي براي  هم

که جاي  ست یسها، یعنی مجل ترین آن نشستن داشته باشند. زیرا بهترین مجالس، فراخ
 تري را دارد. ي بیش به عبارت دیگر گنجایش عده زیادي براي نشستن دارد.

*** 

يِب بَْرَزةَ  -٨٣٧
َ
َخَرٍة إَذا أَراَد أْن َ�ُقوَم ِمَن  قال: اكَن رسوُل ا�ِّ  وََ�ْن أ

َ
َ�ُقوُل بِأ

َمِجلِس 
ْ
 �  وحَبَْمدَك أْشهُد أْن ال ا�َُّسْبَحانََك «ال

َ
َْك إال أنَْت أ ؛ فقال »ْسَتْغِفُرَك وأتُوُب إيِلَ

ُ �َِيما َمىَض؟ قال:  ْنَت َ�ُقوهلُ
ُ
ْوالً َماك

َ
َُقوُل ق  «رَُجٌل: يا رسول اّ�! إنََّك تلَ

َ
اَرٌة ملِا ذلَك كفَّ

ْجلِِس 
ْ
[روایت ابوداود؛ ابوعبداهللا، حاکم نیشابوري، این حدیث را در  ».يَُ�وُن يف امل

 )1(باشد.] کرده و گفته است: اسنادش صحیح میروایت  &از عایشه» المستدرك«
اش، هنگامی که  در واپسین ایام زندگانی اهللا گوید: رسول می ابوبرزه ترجمه:

 وحَبَْمدَك أْشهُد أْن ا�َُّسبَْحانََك «گفت:  خواست از مجلسی برخیزد، این دعا را می می
َْك � ال 

َ
ْستَْغِفُرَك وأتُوُب إِيل

َ
خدا! شما دعایی  ردي عرض کرد: اي رسول. م»إال أنَْت أ

 ست اي هها و کارهاي بیهود ي اشتباه این، کفاره«گفتید؟ فرمود:  تر نمی گویید که پیش می
 ».دهد روي میکه در مجلس، 

پاکی  و نقصی، پاك و منزّهی و تو را به یا اهللا! از هر عیب« ي دعا: ترجمه[
و وجود ندارد. از تو درخواست آمرزش دهم معبود راستینی جز ت ستایم. گواهی می می
 ».گردم کنم و با توبه و انابت به سوي تو بازمی می

 شرح
هرکس در «فرموده است:  تر حدیثی بدین مضمون گذشت که پیامبر پیش

در آن  -معنایش اعم از همهمه یا شوخی و سخنان بی -مجلسی بنشیند و لغزش وي
را بگوید،  -یعنی دعاي ذیل -دعا  مجلس زیاد گردد، اما پیش از برخاستن، این

 .4068، ش: /صحیح أبی داود، آلبانی )1(
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سبْحانَك (شود؛  هایی که در آن مجلس از او سر زده است، بخشیده می ي اشتباه همه
  َوحِبَْمدَك أْشهُد أْن ا�ّ

َّ
َْك  ال � إال

َ
تُوُب إِيل

َ
 ».)أنَْت أْستْغِفُرَك َوأ

گر  آن را پس از حدیث پیشین ذکر کرده، نشان /مؤلفکه  حدیث ابوبرزه
چنین بیان  گفت؛ هم خود نیز در پایان مجلس، این دعا را می که پیامبر ست ینا

آید که انسان در مجلسی  تر پیش می ي مجلس است. کم فرمود که این دعا، کفاره
اي سر نزند یا وقتش تَلَف نشود؛ لذا پسندیده است  بنشیند و از او خطا یا کار بیهوده

هایی باشد که در مجلس از او  ي اشتباه ید تا کفارهخیزد، این دعا را بگو که وقتی برمی
 سر زده است.

از  آمد که پیامبر تر پیش می آمده است: کم $عمر در حدیث دیگر از ابن
ُ «مجلسی برخیزد و این دعا را نگوید: 

َ
َا ِمْن َخْشيَِتَك ما حت

َ
وُل بِه بَيْنَنَا وَ�َ� الَّلهمَّ اقِْسم نل

تري خواهیم داد.  ي این دعا، توضیحِ بیش اهللا درباره شاء عا. انتا پایان د »يِتَك...َمعِص 
که در هر مجلسی  گفت. اما این ترِ اوقات، این دعا را می بیش که پیامبر منظور، این

گفت، جاي بحث و بررسی  اعم از مجالس وعظ یا پند و اندرز نیز این دعا را می
ضر نبود. لذا اگر کسی، این دعا حا ي مجالس پیامبر در همه $دارد. زیرا ابن عمر

انجام  را در ابتدا یا در انتهاي جلسه و حتی در بینِ جلسه بگوید، به سنتی که پیامبر
 داد، عمل کرده است. می

*** 

َما اكن رسوُل ا�ِّ  -٨٣٨
َّ
ل
َ
َ�ُقوُم ِمن َ�ْلٍس  َوَعِن ابِْن ُ�َمَر ريض اهللا عنهما قال: ق

 
َّ

ُوُل بِه بَيَْنَنا وَ�َ� «َعَواِت: َحىتَّ يَدُعَو بِهؤالَءِ ادل
َ

َا ِمْن َخْشيَتَِك ما حت
َ

ِسم نل
ْ
لهمَّ اق

َّ
ال

ُغَنا بِِه َجنََّتَك، وَ 
ِّ
يَلق�ِ ِمَن َمْعِصَيتَِك، َوِمْن َطاَعتَِك ما ُ�َبل

ْ
ْينا َمَصائَِب  ما ا

َ
ُن بِه َعل تُِهوِّ

نَيا.  ، وأبَْصارِ ا�َّادلُّ
َ
، َمتِّْعنا بأْسَماِعنا

َ
ّوتِنا مَ وَ  نا

ُ
ُه الَوارَِث منَّا، ا أحييَْتَنا، وَ ق

ْ
 َعْل اجْ وَ اْجَعل

 
ْ
أ
َ
َمَنا، وَ َرنَا ىلَعَ ث

َ
نا ىلَعَ  َمْن َظل ْعْل  َمْن اَع انرُْصْ

َ
ْ�َيا نَ دينِ  َتنا يِف بَ يِص مُ َدانَا، َوال جت ْعِل ادلُّ

َ
ا، َوال جت

نا وال مَ أ�رَبَ هَ   بْ مِّ
َ
مِ  غَ ل

ْ
ْط ِعل

ِّ
َينَ  َنا، َوال �َُسل

َ
این حدیث را  ترمذي[ .»يَرمَْحَُناا َمْن ال َعل

 )1(باشد.] روایت کرده و گفته است: حسن می

 .2783، ش: /صحیح الترمذي، آلبانی )1(
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از مجلسی برخیزد و  آمد که پیامبر تر پیش می گوید: کم می $عمر ابن ترجمه:
ُوُل بِه بَيْنَنَا وَ�َ� َمْعِصيَتِ «این دعاها را نگوید:  َا ِمْن َخْشيَِتَك ما حتَ

َ
َك، َوِمْن الَّلهمَّ اقِْسم نل

نيَا.  ُن بِه َعلَيْنا َمَصائَِب ادلُّ يلَقِ� ما تُِهوِّ
ْ
 َمتِّْعنا ا�َّ َطاَعِتَك ما ُ�بَلُِّغنَا بِِه َجنَّتََك، َوِمَن ا

َرنَا ىلَعَ َمْن َظلَمَ 
ْ
ُه الَوارَِث منَّا، َواْجَعْل ثَأ

ْ
نَا، بأْسَماِعناَ، وأبَْصاِرناَ، َوقُّوتِنا َما أحييْتَنَا، َواْجَعل

نا وال َمبْلََغ  ْ�يَا أ�رَبَ َهمِّ ْعِل ادلُّ
َ

ْعْل ُمِصيبَتَنا يِف دينِنَا، َوال جت
َ

نا ىلَعَ َمْن اَعَدانَا، َوال جت َوانرُْصْ
ِمنَا، َوال �َُسلِّْط َعلَيَنَا َمْن ال يَرمَْحُنَا

ْ
 .»ِعل

در میانِ اي نصیبمان بگردان که  اندازه یا اهللا! از خشیت خویش به« ي دعا: ترجمه[
قدر به ما بده که ما را به بهشت تو  ما و نافرمانیِ تو، حایل شود؛ و از طاعت خود، آن

هاي دنیا را بر ما آسان نمایی.  ي آن، سختی وسیله برساند و به ما یقینی عطا کن که به
و دیگر  -ها و نیرویمان ها، چشم داري، ما را از گوش یا اهللا! تا زمانی که ما را زنده می

برخوردار بگردان و حواس ما را پیش از مرگمان از میان  -اي حواسی که به ما داده
مو ما را بر دشمنانمان  ما ستم کرده است هه بانتقام ما را بر کسی قرار بده کر و ب

ترین هدفمان و پایان  پیروز بگردان و مصیبتمان را در دینمان قرار نده و دنیا را بزرگ
 ]».کند ن نگردان و کسی را بر ما چیره مکن که به ما رحم نمیو غایت علم و دانشما

 شرح
آمد که  تر پیش می روایت کرده است: کم $از عبداهللا بن عمر /امام نووي

 از مجلسی برخیزد و این دعاها را نگوید: پیامبر
ُوُل بِه بَيْنَنَا وَ�َ� َمْعِصيَِتَك «

َ
َا ِمْن َخْشيَِتَك ما حت

َ
یا اهللا! از «؛ یعنی: »الَّلهمَّ اقِْسم نل

اي نصیبمان بگردان که در میانِ ما و نافرمانیِ تو،  اندازه خشیت خویش بهترس و 
شود که از روي علم و آگاهی یا به همراه علم  ، به ترسی گفته میخشیت ».حایل شود

 فرماید: . زیرا اهللا متعال میست یو آگاه

َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�ََّما﴿ ِ  ِمنۡ  �َّ ْۗ ُعلََ�ٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه     ]٢٨: فاطر[  ﴾ُؤا
 ترسند. راستی تنها بندگان داناي اهللا از او می به

ُوُل بِه بَيَْننَا وَ�َ� َمْعِصيَِتَك « ». خشیتی که میان ما و نافرمانیِ تو حایل شود: «»ما حتَ
 کند. تر نافرمانی می کم تر خداترس باشد، از اهللا زیرا انسان هرچه بیش
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قدر به ما بده که ما  و از طاعت خود، آن«؛ یعنی: »ما ُ�بَلُِّغنَا بِِه َجنَّتََك َوِمْن َطاَعِتَك «
برداري از اهللا  زیرا راه رسیدن به بهشت، اطاعت و فرمان». را به بهشت تو برساند

اطاعت  اي، خداترس باشد، از کارهاي حرام بپرهیزد و از اهللا متعال است. اگر بنده
یابد و با طاعت و بندگی، وارد  از دوزخ رهایی می کند، با ترس و خشیت خویش

 شود. بهشت می
نيَا« ُن بِه َعلَيْنا َمَصائَِب ادلُّ يلَقِ� ما تُِهوِّ

ْ
و به ما یقینی عطا کن که «؛ یعنی: »َوِمَن ا

ي ایمان  ، باالترین درجهیقین». هاي دنیا را بر ما آسان نمایی ي آن، سختی وسیله به
که هیچ شک و تردیدي به همراه ندارد و  ست ییقین، ایماناست. به عبارت دیگر، 

گونه باور دارد که گویا پیشِ چشمِ  چه از نظرش پنهان است، آن انسان به غیب و آن
 بیند. اوست و آن را می
چه اهللا متعال خبر داده است، یعنی به امور  انسان به آنکه  ست اینکمالِ یقین، 

شود، یقینِ  ی یا به آخرت و امثال آن مربوط میهها و صفات ال چه به نام غیب و آن
چه را که اهللا متعال از آن خبر داده  اي که گویا غیب و آن گونه باشد؛ به کامل داشته

 کند. است، با چشم مشاهده می
نيَا« ُن بِه َعلَيْنا َمَصائَِب ادلُّ هاي دنیا  ي آن، سختی وسیله یقینی که به«؛ یعنی: »ما تُِهوِّ

هاي فراوانی در دنیا وجود دارد؛ اما اگر انسان، یقین  زیرا سختی ».سان نماییرا بر ما آ
گاه که  رفع درجات اوست، آن بي گناهان و سب هاي دنیا، کفاره داشته باشد که سختی

ها بر او آسان  هی امیدوار باشد، سختیی پیشه سازد و به اجر و پاداش الایشکیبصبر و 
ي جانی، مالی و خانوادگی هرچه بزرگ باشند، او را ها گردد و مشکالت و مصیبت می

ها بر او  ي سختی آورند؛ بلکه تا زمانی که یقین کامل داشته باشد، همه از پا در نمی
 آسان خواهد بود.

یا اهللا! تا زمانی که ما را «؛ یعنی: »َما أحييْتَنَا  َمتِّْعنا بأْسَماِعناَ، وأبَْصاِرناَ، َوقُّوتِناا�َّ«
و دیگر حواسی که به ما  -ها و نیرویمان ها، چشم داري، ما را از گوش میزنده 

کنیم که اهللا متعال، ما را تا زمانی که  سان دعا می بدین». برخوردار بگردان -اي داده
مند کند. زیرا کسی  زنده هستیم، از حواسی چون شنوایی، بینایی و نیروي بدنی بهره

وضعیت و نعمت فراوانی در اختیار دارد؛ اما  مند است، خیر که از این حواس بهره
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بر کسی پوشیده نیست. ناگفته نماند ، ست یتوان یا ناتوان ذهنی و جسم کسی که کم
 ها با کمالِ احترام رفتار نماییم. که نباید چنین کسانی را سرزنش کنیم؛ بلکه با آن

ُه الَوارَِث منَّا«
ْ
ه کنیم. به عبارت دیگر ؛ یعنی بگذار از این حواس استفاد»َواْجَعل

سان  حواسمان را بهبه لطف خویش  و حواس ما را پیش از مرگمان از میان مبر
 .ست یوارثانمان حفظ بفرما. این، کنایه از تداوم و ماندگاري حواس تا پایان زندگ

َرنَا ىلَعَ َمْن َظلََمنَا«
ْ
ما ستم  و انتقام ما را بر کسی قرار بده که به«یعنی:  ؛»َواْجَعْل ثَأ

اند، براي ما انتقام بگیر؛  به عبارت دیگر خود از کسانی که به ما ستم کرده». کرده است
چه با مکافات دنیا و چه با مجازات آخرت. لذا ایرادي ندارد که انسان متناسب با 
ستمی که بر او رفته است، بر ضد ظالم دعا کند. پس، در دعا بر ضد ظالم نیز انصاف 

 د.پذیر بدانیم که اهللا متعال، دعاي مظلوم را می داشته باشیم و
را براي دعوت، به یمن فرستاد و موارد دعوتش را  هنگامی که معاذ پیامبر

ْمواهِلم. واتَِّق دْعوَة «برایش بیان نمود، به او فرمود: 
َ
َطاُعوا ذِللك، َفإِيَّاَك وَ�رائَِم أ

َ
إِْن ُهْم أ

فَ
إِنَُّه لَيْس بي

َمْظلُوِم فَ
ْ
و  -اگر این فرمان را پذیرفتند «یعنی:  )1(.»ِحَجاٌب  اهللانها و�ْ�َ ال

ها (به عنوان زکات) بپرهیز و  از گرفتن اموال قیمتیِ آن  -حاضر شدند زکات بدهند
 ».از دعاي مظلوم بترس. زیرا هیچ حجابی، میان اهللا و دعاي مظلوم وجود ندارد

گاه  ستاند؛ یعنی آن وم را از ظالم میکه داد مظل ست یاهللا متعال، فرمانرواي عادل
گیرد و به داد  کار انتقام می از ستم برد، اهللا دیده، شکایت به پیشِ اهللا می که ستم

تر یا شدیدتر از ستمی که بر او رفته است، بر  رسد. اما مظلوم، نباید بیش مظلوم می
 آید. شمار می گر به ضد ظالم دعا کند؛ و گرنه، خود ستم

ترین  بزرگ». ما را بر دشمنانمان پیروز بگردان«یعنی: ؛ »نا ىلَعَ َمْن اَعَدانَاَوانرُْصْ «
ها و نیز مشرکان بودایی، ملحدان و منافقان  دشمن مسلمانان، یهودیان و نصرانی

 فرماید: ها، با ما مسلمانان کینه و دشمنی دارند. اهللا متعال می هستند. این

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمنُ  �َّ ْ  َ�  وا وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ   ]  ١:  املمتحنة[  ﴾ءَ ِ�َا

 اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خویش مگیرید.

صحیح مسلم، ش: )؛ و 4347، 1496، 1458، 1395صحیح بخاري، در چندین مورد، از جمله: ( )1(
 . (مترجم)]213ي  . [ر.ك: حدیث شماره19
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 فرماید: منافقان می ي اهللا متعال درباره

ٰ  ُهمۚۡ َذرۡ حۡ ٱفَ  َعُدوُّ لۡ ٱ ُهمُ ﴿ ۖ ٱ َتلَُهمُ َ� ُ َّ�  ٰ َّ�
َ
     ]٤: نافقونامل[  ﴾٤ فَُكونَ يُؤۡ  �

 شوند. اند؛ پس، از آنان برحذر باش. اهللا، نابودشان کند که چگونه منحرف می ها، دشمن آن

بر دشمنانش، بر یهود و نصارا،  کند که او را لذا هر مسلمانی از اهللا درخواست می
 ، یاورِ مؤمناناهللا همانا هاي کفر، پیروز بگرداند. ها و دیگر گروه و مشرکان و بودایی

 فرماید: که می است؛ چنان

ُ ٱ بَلِ ﴿ ٰ َموۡ  �َّ ٰ ٱ َخۡ�ُ  وَُهوَ  ُ�ۡمۖ لَٮ     ]١٥٠: آل عمران[  ﴾١٥٠ ِ�ِ�نَ ل�َّ
 آري! اهللا یاور شماست؛ و او بهترین یاوران است.

ِمنَا«
ْ
نا وال َمبْلََغ ِعل ْ�يَا أ�رَبَ َهمِّ ْعِل ادلُّ

َ
ْعْل ُمِصيبَتَنا يِف دينِنَا، َوال جت

َ
و «عنی: ؛ ی»َوال جت

ترین هدفمان و پایان و غایت علم و  مصیبتمان را در دینمان قرار نده و دنیا را بزرگ
سان که دزد، مالِ انسان  ؛ بدینست یها، معموالً مالی یا جان مصیبت». دانشمان نگردان

سوزاند یا به هر شکلی، مال و ثروت انسان از میان  برد یا آتش، آن را می را می
که یک شخص یا یکی از عزیزانش، بیمار  مصیبت جانی؛ مانند این رود. و اما می
؛ یعنی یک شخص یا یکی از عزیزانش ست یمیرد. و گاه مصیبت، عقل شود یا می می

ست که بر دینِ انسان وارد  ترین مصیبت، مصیبتی ولی بزرگگردد.  به جنون مبتال می
قدم  ر دینش استوار و ثابتکنیم که ما را ب از اهللا متعال درخواست می -شود. می

ها مانند  اي از آن ست که پاره هاي جانی هاي دینی، مانند مصیبت مصیبت -بگرداند.
هاي دینی نیز  اي از مصیبت د نیست. پارهو سردرد، سخت و شدی سرماخوردگی

بارند؛ مانند  هاي دینی، هالکت انند گناهان کوچک. و برخی از مصیبتاند؛ م گونه همین
ترین مصیبت یا  گونه که مرگ، بزرگ و شک و تردید و امثال آن. همانکفر، شرك 

هاي دینی،  کنیم که اهللا متعال ما را به مصیبت لذا همواره دعا می ست. بالي جسمی
ي واقعی،  زده باشد و مصیبت ها، آسان می مبتال نکند؛ زیرا تحمل سایر مصیبت

 گردد. ست که از اجر و پاداش االهی محروم می کسی
ِمنَا«

ْ
نا وال َمبْلََغ ِعل ْ�يَا أ�رَبَ َهمِّ ْعِل ادلُّ

َ
ْعْل ُمِصيبَتَنا يِف ديِننَا، َوال جت

َ
؛ پس، »َوال جت

ترین هدفمان و پایان  پروردگارا! ما را از اجر و ثواب، محروم مگردان و دنیا را بزرگ
که  و غایت علم و دانشمان قرار نده؛ بلکه آخرت را هدفمان قرار بده و چنان کن
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فعِ ماست، نصیبمان بفرما. چه از دنیا به ن نصیبمان از دنیا را فراموش نکنیم. یعنی آن
ترین هدف زندگی یا  چراکه دنیا، ضرورت گریزناپذیر همگان است، اما نباید مهم

خواهد  می رو انسانِ مسلمان از اهللا پایان و غایت علم و دانشِ انسان باشد. از این
ان و غایت دانش او بگرداند؛ علم دنیا و دانش مربوط به زندگی که علم آخرت را پای

پزشکی برجسته یا  ،رود؛ یعنی اگر انسان یابد و از میان می دنیا، هرچه باشد، پایان می
دانش وي، حداکثر در خدمت دنیا یا دانی مشهور باشد،  دار یا فیزیک دانی نام جغرافی

نشِ آخرت، یعنی علم مربوط به شریعت ي دنیا خواهد بود؛ اما مهم، دا در محدوه
 است.
چیره مکن که به ما رحم و کسی را بر ما «؛ یعنی: »َوال �َُسلِّْط َعلَيَنَا َمْن ال يَرمَْحُنَا«
کند یا  رساند؛ تنها کسی، به ما بد می کسی به ما رحم کند، آسیبی به ما نمی ».کند نمی

 رساند که رحم ندارد. به ما آسیب می
گفت؛ البته  نشست، معموالً این دعا را می هر مجلسی که می در پیامبر

 تر گفتیم، گفتن این دعا در هر مجلسی، الزم یا واجب نیست. گونه که پیش همان
*** 

يِب ُهَرْ�َرةَ  -٨٣٩
َ
ْوٍم َ�ُقوُموَن ِمْن َ�ْلٍس ال : «قال: قال رسوُل اّ�  وََ�ْن أ

َ
َما ِمْن ق

 فيهِ 
َ

ُروَن اهللا َ�َعاىل
ُ
ةً  يَذك ُهْم َحرْسَ

َ
اُموا َ�ْن ِمثِل جيَفِة مِحَاٍر و�َن ل

َ
 ق

َّ
[روایت ابوداود با  ».إال

 )1(اسناد صحیح]
هر گروهی از مجلسی برخیزند «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

اند و این  ي االغی مرده برخاسته اند، گویا از الشه که در آن اهللا متعال را یاد نکرده
 ».ي حسرت و افسوس خواهد بود لس براي آنان، مایهمج

م «قال:  وََ�ْنُه َعِن انلَّيِبِّ  -٨٤٠
َ
 فيِه ول

َ
وٌم َ�ْلًِسا لم يَْذكُروا ا�َّ َ�َعاىل

َ
َس ق

َ
َما َجل

ُهم
َ
َ�ُهم، و�ْن َشاَء َ�َفَر ل ْيِهْم تَِرٌة، فإِْن شاَء َعذَّ

َ
 اكَن َعل

َّ
�ُلوا ىلَعَ نَبِيِّهم فيِه إال [ترمذي،  ».يَُصّ

 )2(باشد.] حسن میحدیثی این حدیث را روایت کرده و گفته است: 

 .4064، ش: /صحیح أبی داود، آلبانی )1(
 .2691، ش: /صحیح الترمذي، آلبانی )2(
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هر گروهی در مجلسی بنشینند و «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
ها  در آن، اهللا متعال را یاد نکنند و بر پیامبرشان درود نفرستند، زیان و نقصی براي آن

 ».آمرزد کند و اگر بخواهد، آنان را می ذابشان میآید؛ اگر اهللا بخواهد، ع شمار می به

 �ِيِه اَكنَْت «قال:  وََ�ْنُه َ�ْن رسوِل اّ�  -٨٤١
َ

ِر ا�َّ َ�َعاىل
ُ
ْم يَْذك

َ
َعَد َمْقَعًدا ل

َ
َمْن �

 �ِيِه اَكنَ 
َ

ُر ا�َّ َ�َعاىل
ُ
 الَ يَْذك

ً
 تَِرٌة، َوَمِن اْضَطَجَع ُمْضَطَجعا

َ
يِِه ِمَن اهللا َ�َعاىل

َ
ْيِه ِمن َعل

َ
ْت َعل

 )1([روایت ابوداود] ».ا�ِّ تَِرةٌ 
هرکس در جایی بنشیند و اهللا «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

جا یاد نکند، زیانی از سوي اهللا متعال بر اوست؛ و هرکس، در جایی  متعال را در آن
 ».ي اهللا متعال بر اوستجا اهللا متعال را یاد نکند، ضرر و زیانی از سو بخوابد و آن

 شرح
دهد که شایسته است  باشد و نشان می ي آداب مجلس می این سه حدیث درباره

که  درود بفرستد؛ چنان را یاد کند و بر پیامبر نشیند، اهللا انسان در مجلسی که می
هر گروهی در مجلسی بنشینند و در آن، اهللا متعال را یاد «در این احادیث آمده است: 

آید؛ اگر اهللا  شمار می ها به و بر پیامبرشان درود نفرستند، زیان و نقصی براي آن نکنند
 ».آمرزد کند و اگر بخواهد، آنان را می بخواهد، عذابشان می

 ست اینهاي گوناگونی دارد؛ از آن جمله،  یاد و ذکر اهللا متعال در مجالس، صورت
با «ن بگوید؛ مثالً بگوید: سخ هاي اهللا یهي یکی از آ که شخصی در مجلس درباره

کنیم و این، از قدرت پرودگار و  که فصِل زمستان است، هوایی بهاري را تجربه می این
توانند  ي مردم جمع شوند، نمی اگر همه«یا به عنوان مثال، بگوید:  ».هاي اوست از نشانه

بیان یکی ». این هواي گرم را در این فصل که باید هوا سرد باشد، به سرما تبدیل کنند
هاي معنوي کردن مجلس است؛ مثالً  یکی دیگر از صورت نیز هاي پیامبر از ویژگی

و سپس بر او درود بفرستد. حاضران جلسه » پرهیزگارترین مردم بود پیامبر«بگوید: 
 اند. سپارند، در ثوابش شریک که به این سخنان گوش می

. 4065، ش: /؛ و صحیح أبی داود، آلبانی78؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 6477صحیح الجامع، ش:  )1(
 گذشت.] 823ي  شماره تر به [پیش
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اهللا متعال را  ،اگر بخواهدو است.  هایی از ذکر اهللا متعال و یاد پیامبر این، نمونه
 »ما شاءاهللا«، »إالاهللا ال�«، »اهللا سبحان«هاي مشهورِ ذکر، یعنی با گفتن:  واژه با الفاظ و

تواند درك کند که در هر  که آدمِ زیرك و خردمند، می خالصه این و امثال آن، یاد کند.
 درود بفرستد. را یاد نماید یا بر پیامبر مجلس و انجمنی چگونه اهللا

باشد؛ یعنی  می هاي ذکر و یاد اهللا دعاي پایان مجلس نیز یکی دیگر از نمونه
�  وحَبَْمدَك أْشهُد أْن ال ا�َُّسبَْحانََك «هنگامِ برخاستن از مجلس، این دعا را بگوید: 

َْك 
َ

ْستَْغِفُرَك وأتُوُب إِيل
َ
 .»إال أنَْت أ

سته است که انسان، در هر مجلس و در هر لذا با توجه به احادیث یادشده، شای
ي کسانی باشد که اهللا  فرصتی، حتی هنگام خوابیدن نیز اهللا متعال را یاد کند تا از زمره

 ي آنان فرموده است: متعال درباره

ِينَ ٱ﴿ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ   ]  ١٩١: آل عمران[  ﴾اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ
 کنند. اند، اهللا را یاد می حالی که بر پهلوها آرمیده کسانی که ایستاده و نشسته و یا در

*** 



 باب: خواب و مسایل مربوط به آن -130

 فرماید: اهللا متعال می

ِ  َمَناُمُ�م ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿ ۡ ٱب   ]  ٢٣: الروم[  ﴾�ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ
 هاي او، خوابیدن شما در شب و روز است.  و از نشانه

 

يِب هُ  -٨٤٢
َ
ة إال «َ�ُقوُل:  قال: َسِمْعُت َرُسوَل ا�ِّ  َرْ�َرةَ وََ�ْن أ م َ�ْبَق ِمَن انلُُبوَّ

َ
ل

اُت  برُشِّ
ْ
اُت؟ قال: ». امل احِلةُ «قالوا: َوَما الُمبرشِّ رْؤَ�ا الصَّ

ُّ
 )1([روایت بخاري] ».ال

از نبوت چیزي «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:
ها چیست؟ فرمود:  گفتند: منظور از بشارت». باقی نمانده است ها جز بشارت

 ».هاي خوب خواب«

نَّ انلَّيِبَّ  -٨٤٣
َ
ْم تََ�ْد ُرْؤ�َا املُْؤِمِن تَ�ذُب، َوُرْؤ�َا «قال:  وََ�ْنُه أ

َ
َماُن ل رَتََب الزَّ

ْ
إَذا ا�

 )2(فق علیه][مت». الُمْؤِمِن ُجْزٌء مْن ستٍَّة وَأْرَ�عَ�َ ُجْزًءا ِمَن انلُُبوةِ 

ُ�م ُرْؤ�َا: «و� روايةٍ 
ُ
 ».َحديًثاأْصُدقُ�م  ،أْصَدق

افتد  تر اتفاق می نزدیک قیامت، کم«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
از چهل و شش بخش  بخشیکه خواب مؤمن دروغ از آب درآید؛ خواب مؤمن، 

 ».نبوت است
 ».گوتر است تر است، راست بش صادقکس از شما که خوا آن«و در روایتی آمده است: 

اَل رسوُل ا�ِّ  -٨٤٤
َ
اَل: ق

َ
ََقَظِة أْو ك��ََّما : «وََ�ْنُه ق َسَ�َاِ�ِ يف ايلْ

َ
َناِم ف

ْ
َمْن َرآِ� يِف امل

ْيطاُن يِب  رآِ� يف ايَلَقَظِة ال  )3([متفق علیه]». َ�َتمثَُّل الشَّ

 .6990: صحیح بخاري، ش )1(
 .2263؛ و صحیح مسلم، ش: 7017صحیح بخاري، ش:  )2(
 ).2267، 2266؛ و صحیح مسلم، ش: (6993صحیح بخاري، ش:  )3(
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رکس مرا در خواب ببیند، در ه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 بیداري نیز مرا خواهد دید یا گویا مرا در بیداري دیده است؛ شیطان خودش را شبیه

 ».سازد نمیمن 

ُدريِّ  -٨٤٥
ْ

يِب سعيٍد اخل
َ
نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  وََ�ْن أ

َ
�  :حُدُ�م ُرْؤ�َا «يقول

َ
إذا َرأى أ

 
َ

إنَّما ِ�َ ِمَن ا�ِّ َ�َعاىل
َ
ْث بَِها.ُ�بَُّها ف ُُحدِّ ْيَها َويلْ

َ
لَيْحَمِد ا�َّ َعل

َ
  ف

َما ِ�َ ِمَن  إِ�َّ
َ
ا يَْ�رَهُ ف  َمْن ُ�ِبُّ َو�ذا رأى َ�ْ�َ َذلَِك ِممَّ

َّ
ْث بَِها إال الَ ُ�َدِّ

َ
و� روايٍة: ف

إِ�ََّها ال ترَُضُّهُ 
َ
َحٍد ف

َ
ْرها أل

ُ
َها َوال يَذك يَْسَتِعْذ ِمْن رَشِّ

ْ
ل
َ
ْيطاِن ف  )1(]متفق علیه[ ».الشَّ

فرمود:  شنید که می روایت است که وي از پیامبر از ابوسعید خدري ترجمه:
آید، بداند که آن خواب، از  هرگاه یکی از شما خوابی دید که از آن خوشَش می«

 ».بازگو کند -براي دیگران –سوي اهللا است و باید آن را 
وستش دارد، بازگو نماید؛ و آن را تنها براي کسی که د«و در روایتی آمده است: 

آید، بداند که آن خواب از سوي شیطان است و باید  اگر خوابی دید که خوشَش نمی
 کس تعریف نکند. چراکه این خواب، پناه ببرد و آن را براي هیچ -به اهللا -از شرّ آن 

 ».رساند زیانی به او نمی
 شرح

 ».نباب: خواب و مسایل مربوط به آ«گوید:  می /مؤلف، نووي
شود؛ اما این، مرگ یا وفات  خوابد، روحش از کالبدش جدا می وقتی انسان می
 فرماید: گونه که اهللا متعال می کوچک است. همان

ِيٱ وَُهوَ ﴿ َّ�  ٰ ِ  ُ�مَ�َتَوفَّٮ ۡ ٱب ِ  ُتمَجرَحۡ  َما لَمُ َوَ�عۡ  لِ �َّ  �ِيهِ  َعُثُ�مۡ َ�بۡ  ُ�مَّ  �ََّهارِ ٱب
َجلٞ  َ�ٰٓ ِ�ُقۡ 

َ
�  أ َسّ�ٗ   ]  ٦٠: األنعام[  ﴾مُّ
برد و از اعمالی که در روز انجام هنگام شما را در مرگ خواب فرو می ست که شب و او ذاتی

 کند تا مهلت مشخص به سرآید.دهید، آگاه است و سپس شما را در روز، بلند میمی

 فرماید: و می
 

 .2262؛ و صحیح مسلم، ش: 6985صحیح بخاري، ش:  )1(
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ُ ٱ﴿  ٱ َ�َتَو�َّ  �َّ
َ
  ]  ٤٢: الزمر[  ﴾َمَناِمَها ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  لَِّ� ٱوَ  تَِهاَموۡ  ِح�َ  نُفَس ۡ�

 کند. هنگام خوابِ آن قبض می گیرد و نیز جانی را که نمرده، به ها را هنگام مرگشان می اهللا، جان
 به و شود می جدا تن از روح هنگام، آن در که است کوچک مرگ یا وفات خواب،

 گوییم: می که ست این خواب اذکار از یکی رو این از رود. می بخواهد، اهللا که جایی

ْرَ�ُعُه، َو�َِك  َجنيِْب، وََضْعُت  بَِك  اللّهمَّ «
َ
ْمَسْكَت  إِنْ  أ

َ
تََها َو�ِنْ  َوارمَْحَْها، لََها فَاْغِفرْ  َ�ْفيِس، أ

ْ
رَْسل

َ
 أ

َْفُظ  بَِما فَاْحَفْظَها
َ

احِلِ�َ  ِعبَاَدكَ  بِهِ  حت  )1(.»الصَّ
بیند؛ خواب بر  واب میشود، انسان خ در هنگامِ خواب که روح از کالبد جدا می

معنا یا خوابی که  سه گونه است: خواب نیک، خواب بد یا کابوس، و خوابِ بی
 هاي دیگري دارد. یا انگیزه ست یي شیطان یا مسایل روان ي بازي و وسوسه نتیجه

آید؛ خواب  خواب نیک، یعنی خوابی که انسان از آن خوشَش می نوع اول:
کند و چیزي را که  عطا می به انسان که اهللاست  و نعمتی خوب از سوي اهللا

دهد؛ زیرا انسان از  آید، در خواب به او نشان می دوست دارد یا از آن خوشَش می
گردد. خواب نیک، بشارت یا  دیدن چیزي که دوست دارد، سرِحال و بانشاط می

یا بیند  به عبارت دیگر، خواب خوبی که مؤمن میاي از سوي اهللا متعال است.  مژده
آید. از  شمار می اي زودهنگام براي مؤمن به بینند، نوید یا مژده دیگران برایش می

؛ یعنی »ها باقی نمانده است از نبوت چیزي جز بشارت«فرمود:  رو پیامبر این
بینند. این، بشارت و  می او هاي خوبی که مؤمن، خود می بیند یا دیگران براي خواب

 باشد. می نوید خیر است و از سوي اهللا
؛ یعنی خوابی که انسان از آن خوشَش (خواب پریشان) خوابِ بد نوع دوم:

آورد که براي  آید و از سوي شیطان است؛ شیطان، چیزهایی در خواب انسان می نمی
که انسان از شر شیطان و از شرِ خوابِ بد، به  ست اینآور است. دوایش،  انسان، رنج

ي کسی بازگو نکند و مشتاق تعبیرِ آن نباشد؛ زیرا اهللا پناه ببرد و خواب بد را برا
بینند، دوست دارند تعبیرش را بدانند؛ لذا نزد  که خواب بدي می برخی از مردم همین

 مرا نِجا اگر کنم. می بلند را آن تو کمک به و گذاشتم زمین بر را پهلویم تو نام به اهللا! یا« دعا: ي ترجمه )1(

 بنـدگان  کـه  چـه  آن بـا  را آن برگرداندي، کالبدم به را جانم اگر و بفرما. رحم آن، بر و بیامرز را آن گرفتی،

».کن حفاظت نمایی، می  حفاظت را نیکوکارت
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کنند تا تعبیر  هاي تعبیر خواب مراجعه می روند یا به کتاب تعبیرکنندگانِ خواب می
بسا تعبیرِ آن، به  ر کنند، چهخوابشان را پیدا کنند. در صورتی که اگر خوابی را بد تعبی

 پیوندد. اما اگر انسان از شر شیطان و خواب بدي که دیده است، به اهللا واقعیت می
پناه ببرد و خوابش را براي کسی بازگو نکند، خواب بد، زیانی برایش نخواهد داشت. 

توان از شر خواب بد نجات یافت؛ زیرا دارویش، آسان است.  سادگی می یعنی به
سان که انسان، صبر نماید، خوابش را کتمان کند و از شر شیطان و از شر خواب  بدین

 پناه ببرد. یا اتفاقی که هنوز رخ نداده، به اهللا
ي مسایل  که هدف و معناي روشنی ندارد و گاه نتیجه ست یخواب نوع سوم:

ا در کند، آن ر بستگی دارد و چون به آن فکر می ؛ یعنی انسان به چیزي دلست یروان
ي وسوسه و بازيِ شیطان است؛ بدین معنا که شیطان،  بیند. و گاه نتیجه خواب می

دهد.  آورد یا در خواب، به انسان نشان می معنایی به خوابِ انسان می چیزهاي بی
خدا! در خواب دیدم که سرَم قطع  عرض کرد؟: اي رسول که شخصی به پیامبر چنان

به او  دویدم. پیامبر تید و من به دنبالش میلغ شده بود و به سرعت روي زمین می
يطاِن بَِك يِف َمنَامِ «فرمود:  ِب الشَّ ث انلَّاَس بِتَلَعُّ َدِّ

ُ
اي را که شیطان  بازي«. یعنی: »َك ال حت

چه معناست؛  چنین خوابی، بی ».در خواب با تو کرده است، براي مردم بازگو نکن
اش که روي زمین  شده او به دنبال سرِ قطعگاه  معنا دارد که سرِ انسان قطع شود و آن

 غلتد، بِدود؟! می
بیند که ممکن  ي پدر، یا مادر یا برادر یا عمویش می گاه انسان، خوابی درباره

سان که شیطان  باشد؛ بدین معنا و از سوي شیطان است خوابِ معنادار و یا خوابی بی
گونه که در حدیث آمده  همانخودش را در خوابِ انسان به شکلِ کسی درآورد. البته 

بسازد و جرأت چنین کاري را ندارد.  تواند خودش را شبیه پیامبر است: شیطان نمی
بوده  رو اگرانسان، کسی را در خواب ببیند و در دلش چنین بیاید که پیامبر از این

 ي پیامبر هایی که درباره هاي شخصی را که در خواب دیده، با ویژگی است، ویژگی
را در خواب دیده، و  سه کند؛ اگر مطابقت داشت، پیامبریت شده است، مقایروا

آید که  که بسیار پیش می چنان چه دیده، اوهامی از سوي شیطان بوده است. گرنه، آن
را در خواب دیدم که چنین و چنان گفت یا این عمل را  گوید: پیامبر شخصی می

فردي که در خواب دیده است، روشن هاي  انجام داد؛ اما با بیان اوصاف و ویژگی
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خوانی ندارد؛ یعنی آن  هم هاي پیامبر ها، با ویژگی گردد که این اوصاف و ویژگی می
گوییم: کسی که در خواب  نبوده است. در چنین مواردي قاطعانه می فرد، پیامبر

 نبوده است. اي، پیامبر دیده
مطابقت داشت، پس،  مبرهاي پیا کند، با ویژگی اما اگر اوصافی که بیان می

به خوابِ  خدا را خواب دیده است. باید دانست که امکان ندارد رسول پیامبر
یعنی اگر کسی بیاید و  ؛کسی بیاید و چیزي بگوید که بر خالف شریعت اوست

، اگر با شریعت محمدي »را در خواب دیدم که چنین و چنان گفت پیامبر«بگوید: 
بودنش، جاي هیچ شک و تردیدي وجود ندارد و اگر در تعارض باشد، در دروغ 

مطابقت  هاي پیامبر هاي شخصی که در خواب این فرد آمده، با ویژگی ویژگی
را در  کند که پیامبر دروغ ادعا می بهاین فرد، کنیم که  گیري می داشت، چنین نتیجه
 دهیم. لذا به سخنانش اهمیت نمی خواب دیده است؛

*** 

يِب  -٨٤٦
َ
ؤ�َا احَلَسَنُة : «قال: قال انلَّيِبُّ   قتادةَ وََ�ْن أ ُِة و� رواية الرُّ

َ
احل الّرؤ�ا الصَّ

 ُ
ْ

، واحل  مَن ا�ِّ
ْ
  مُ ل

ْ
ََتَعوَّذ ا، َويلْ

ً
الَث

َ
َيْنُفْث َعن ِشَماهِلِ ث

ْ
ل
َ
ْيَطاِن، َ�َمن َرأى َشيًْئا يَ�َرُهُه ف ِمَن الشَّ

إنَّها ال ترَُضُّهُ 
َ
ْيطاِن ف  )1(علیه][متفق  ».ِمَن الشَّ
در روایتی رؤیاي  -خواب خوب«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوقتاده ترجمه:

از سوي اهللا است و خوابِ بد (خواب  -صالحه آمده و در روایتی دیگر، رؤیاي حسنه
سه بار آید،  پریشان) از سوي شیطان. پس هرکس خوابی دید که از آن خوشَش نمی

تُف کند و از شرّ شیطان به اهللا پناه ببرد  -انآرامی و بدون آبِ ده به -به سمت چپ 
 ».رساند که در این صورت، آن خواب زیانی به او نمی

ؤ�ا يَْ�َرُهها «قال:  َ�ْن رسوِل ا�ِّ  وََ�ْن َجابِرٍ  -٨٤٧ إَذا َرأى أَحُدُ�م الرُّ
 
َ
َيطاِن ث يَْسَتِعْذ با�ِّ ِمَن الشَّ

ْ
ا، َول

ً
الَث

َ
َيْبُصْق َعن �ََسارِهِ ث

ْ
ِي اكَن فل

ّ
 َ�ْن َجْنبِِه اذل

ْ
ل ََتَحوَّ ا، َويلْ

ً
الث

ْيهِ 
َ
 )2([روایت مسلم] ».َعل

 .2261)؛ و صحیح مسلم، ش: 7044، 6986صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .2262صحیح مسلم، ش:  )2(
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هرگاه یکی از شما خوابی دید که از «فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:
تُف کند و سه بار از  -آب دهانبدون  -آید، سه بار به سمت چپش  آن خوشَش نمی

 ».بخوابد ر آن خوابیده است، به پهلوي دیگرهلویی که بشیطان به اهللا پناه ببرد و از پ شرّ

ِ وَ  عِ قَ  األسْ وََ�ْن أيِب  -٨٤٨  اث
َ
  نِ بْ  ةَ ل

َ
  نْ إنَّ مِ « :اّ�  قال: قال رسوُل  عِ قَ سْ األ

َ
 َظمِ �ْ أ

 رَ الفِ 
َ
يِعَ  نْ ى أ ِ  يَدَّ  الرَُّجُل إ

َ
ْم  اّ�   رسولِ ، أْو يقوَل ىلَعَ َ�ْينُه َمالم تَرَ  يَ ، أْو يُرِ هِ  َ�ْ�ِ أ�ِيْ ىل

َ
َما ل

 )1(]بخاري یتروا[ .»َ�ُقْل 
از «فرمود:  اهللا گوید: رسول می االسقع ابواالسقع، واثله بن ابی ترجمه:

شخصی، خودش را به غیرِ پدرش نسبت دهد یا که  ست اینها،  ترین دروغ بزرگ
نسبت دهد که آن  اهللا سخنی را به رسولمدعیِ دیدن خوابی شود که ندیده است یا 

 ».زرگوار نگفته استب
 شرح

تر بیان کردیم که  ي خواب و مسایل مربوط به آن است؛ پیش این احادیث درباره
 خواب بر سه نوع است:

بخش و  باشد؛ خواب نیک، شادي می خوابِ خوب که از سوي اهللانوع اول: 
 ي مؤمن است. مژده یا نویدي زودهنگام درباره

ز سوي شیطان است؛ یعنی شیطان، خواب بد (خواب پریشان) که ا نوع دوم:
سان انسان را  آورد که براي او خوشایند نیست و بدین چیزي را به خواب انسان می

زیرا شیطان، دشمن انسان است و دوست  گرداند. غمگین، افسرده و حتی بیمار می
 فرماید: دارد انسان را غمگین نماید. اهللا متعال می

ِينَ ٱ ُزنَ ِ�َحۡ  نِ َ�ٰ يۡ لشَّ ٱ ِمنَ  َوىٰ �َّجۡ ٱ إِ�ََّما﴿ َّ�  ْ ٓ  َس َولَيۡ  َءاَمُنوا  إِ�َّ  ا ًٔ َشۡ�  رِّهِمۡ بَِضا
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  ِ ٱ َوَ�َ  �َّ ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ   ]  ١٠: املجادلة[  ﴾١٠ ِمُنونَ ُمؤۡ ل

ي گناه و تجاوز)، تنها از  گفتن و گفتگوي محرمانه (و بدون دلیل و بر پایه درِ گوشی سخن
تواند هیچ زیانی  طان است تا مؤمنان را اندوهگین کند؛ و جز به خواست اهللا، نمیسوي شی

 به آنان برساند. و مؤمنان باید بر اهللا توکل کنند.

 .3509صحیح بخاري، ش:  )1(
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براي انسان خوشایند نیست و او را که  ست یخواب بد یا خواب پریشان، خواب
هر  که براي ست این، اهللا متعالهاي  یکی از نعمتگرداند؛ اما  ناراحت و گاه، بیمار می

کار رهایی از آن،  بیماري و مرضی، درمانی قرار داده است؛ درمان خواب بد یا راه
 که: ست این

تُف کند و سه بار از  -بدون آب دهان -انسان سه بار به سمت چپش  نخست:
از شرّ شیطان «و بگوید:  پناه ببرد به اهللاخوابی که دیده است، شرّ شیطان و از شرّ 

گاه از پهلوي که بر آن خوابیده، به پلوي  و آن» برم رّ این خواب به اهللا پناه میو از ش
 دیگر بخوابد؛ یعنی اگر بر پهلوي راست بوده، به پهلوي چپ بگردد و بر عکس.

اگر این کار نتیجه نداد، یعنی اگر با وجودي که از پهلویی به پهلوي دیگر  دوم:
، وضو بگیرد و نماز بخواند و خوابش را براي برخیزدخوابید، باز هم خوابِ بد دید، 

یا براي تعبیرِ خوابش نزد مردم » چنین خوابی دیدم«کس بازگو نکند؛ نگوید:  هیچ
رساند؛  نرود. اگر موارد مذکور را رعایت نماید، خوابی که دیده، هیچ زیانی به او نمی

 گردد. خاطر می لذا راحت و آسوده انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
پردازند که  بینند، به جستجوي کسی می که خواب بدي می برخی از مردم همین

دست از این کار بکشند و کنیم:  خوابشان را تعبیر کند. به چنین افرادي پیشنهاد می
نیز گاه خواب بد  کس تعریف نکنند. صحابه گاه خواب بدشان را براي هیچ هیچ
را برایشان بیان فرمود، راحت شدند و به  این حدیث زمانی که پیامبردیدند، اما  می

 عمل کردند. رهنمودهاي پیامبر
ي روانی دارد؛ یعنی  که انگیزه ست یمعنای خواب پریشان یا خواب بی نوع سوم:

کند، آن را در خواب  مند است یا به آن فکر می از بس انسان به یک چیز عالقه
 د.اثر هستن معنا و بی هایی، بی بیند. چنین خواب می

بیند، شایسته است که آن را براي خود به بهترین  وقتی انسان، خواب خوبی می
شکلی تعبیر کند که امکان تحققش وجود دارد؛ زیرا معموالً خواب، به خواست 

البته توجه داشته باشید که به  افتد. پروردگار به شکلی که تعبیر شده است، اتفاق می
سیرین نسبت  مانند کتابی که در این زمینه به ابنهاي تعبیر خواب، اعتماد نکنید؛  کتاب

دهند. این، اشتباه است؛ زیرا خواب، به شرایط گوناگونی از قبیل کسی که خوب  می
بیند که  دیده و به زمان و مکان خواب، بستگی دارد. یعنی گاه، یک نفر خوابی می
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بیرش، چیزِ بیند و تع تعبیرِ خاص خودش را دارد و شخصی دیگر، همان خواب را می
 .ست يدیگر

شود: شخصی، خوابی دید؛ خوابش را تعبیر کردند. شخصی دیگر، همان  گفته می
دند؛ پاسخ خواب را دید؛ خوابش را طورِ دیگري تعبیر نمودند. علت را از معبر پرسی

شود  گونه تعبیر می خواب هر کسی آنها بود.  ي هر یک از آن داد: هر تعبیري، شایسته
 رو خواب هر کسی، تعبیر خودش را دارد. اوست؛ از ایني  که شایسته
شمشیرش یا در جریان جنگ، خواب دید که » ي اُحد غزوه«پیش از  پیامبر

رش، این بود که یبرند. تعب ؛ و نیز خواب دید که گاوي را سر میتَرَك برداشته است
گر  ، نشانشوند. تَرَك شمشیر فردي از خاندانش و نیز تعدادي از یارانش کشته می

 خاندان خود با شمشیر کشته شدن فردي از خاندانش بود؛ زیرا انسان از خانواده یا
شهادت رسید. و  در اُحد به عموي پیامبر طور هم شد و حمزه کند. همین دفاع می

حکایت داشت؛  بریدند، از کشته شدن تعدادي از اصحاب اما گاوي که سر می
در اُحد کشته شدند. گاو، منافع فراوانی  ران پیامبراز یانفر که حدود هفتاد  چنان

ها، از همه سودمندتر است و از آن براي شخم زدن زمین،  دارد؛ بلکه در میان دام
خیر و  کنند. از صحابه فاده میستا  یهاي دام ي شیر، گوشت و دیگر فرآورده تهیه

داد تا حامالن آیین  نیکیِ فراوانی به امت رسیده است؛ همین بس که اهللا توفیقشان
یا  اسالم باشند و آن را به این امت منتقل نمایند؛ زیرا شریعت، تنها از طریق صحابه

  به ما رسیده است.ها  ي آن واسطه به
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 آن

 فرماید: اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءامَ  �َّ ْ تَدۡ  َ�  ُنوا ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا  �َسۡ  َح�َّ

ۡ
ْ َتأ ْ  �ُِسوا  َو�َُسّلُِموا

 ٰٓ هۡ  َ�َ
َ
ۚ أ ٰ  لَِها ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�    ]٢٧:  النور[  ﴾٢٧ تََذكَّ

و بر  که اجازه بگیرید هاي خودتان نشوید تا آن هایی غیر از خانه اي مؤمنان! وارد خانه
 ساکنان خانه سالم کنید. این کار براي شما بهتر است؛ باشد که پند بگیرید.

 فرماید: و می

ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَدَخلۡ  فَإَِذا﴿ ٰٓ  فََسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َ�ِيَّةٗ  أ ۚ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  �َّ  َطّيَِبٗة

ُ  لَِك َكَ�ٰ  ُ ٱ يُبَّ�ِ    ]٦١:  النور[  ﴾٦١ قِلُونَ َ�عۡ  ُ�مۡ لََعلَّ  تِ َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  �َّ
دیگر سالم کنید که درود و شادباشی خجسته و پاکیزه از  ها به یک پس هنگام ورود به خانه

 کند تا بیندیشید. سان اهللا آیات را برایتان بیان می سوي اهللا است. بدین

 فرماید: و می

ْ  بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ نۡ مِ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ۗ  أ ٓ وَها َ ٱ إِنَّ  ُردُّ ٰ  َ�نَ  �َّ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

    ]٨٦:  النساء[  ﴾٨٦ َحِسيًبا
گمان اهللا،  گویند، بهتر یا همانند آن پاسخ دهید. بی و هنگامی که به شما سالم می

 رس همه چیز است. حساب

 فرماید: و می

ٰ  َهۡل ﴿ تَٮ
َ
ٰ إِبۡ  ِف َضيۡ  َحِديُث  َك � ۡ ٱ هِيمَ َ� ْ  إِذۡ  ٢٤ َرِم�َ ُمكۡ ل ْ  هِ َعلَيۡ  َدَخُلوا ٰ  َ�َقالُوا ۖ مٗ َسَ�  ا

نَكُرونَ  مٞ قَوۡ  مٞ َسَ�ٰ  قَاَل       ]٢٥  ،٢٤: الذاريات[  ﴾٢٥ مُّ
گاه که نزدش رفتند و سالم گفتند؛ او  آیا خبر مهمانانِ گرامیِ ابراهیم به تو رسیده است؟ آن

 نیز سالم گفت (و عرض کرد که شما) گروهی ناشناس هستید.
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 شرح
گشوده است؛ » سالم«بخشی به نامِ » الصالحین ریاض«در کتاب  /مؤلف

 براي امتش وضع نموده است. ست که پیامبر منظورش از سالم، درود و شادباشی
ست. لذا وقتی به کسی  سالم به معناي دعاي سالمتی و عافیت از هرگونه آفتی

د: اهللا متعال او را از هرگونه کنی ، بدین معناست که دعا می»السالم عليک«گویید:  می
آفتی از قبیل: بیماري و جنون، و از شرارت و بديِ مردم، و نیز از معاصی و 

باشد  اي فراگیر می ، واژه»سالم«هاي قلب و از آتش دوزخ، سالمت بدارد. لذا  بیماري
 کنند. ست که به او سالم می و به معناي دعاي سالمتی براي کسی

داشتند، در نمازهایشان [در تشهد]  فراوانی که به اهللاخاطر محبت  به صحابه
الُم ىلَعَ «گفتند:  می الُم ىلَعَ فُالٍن َوفُالنٍ  اهللالسَّ الُم ىلع جرب�َل، السَّ . »ِمْن ِعبَاِدهِ، السَّ

ُهَو  اهللاإِنَّ «ها را از این کار، یعنی از سالم کردن بر اهللا منع نمود و فرمود:  آن پیامبر
المُ  به عبارت دیگر: اهللا متعال از ». اهللا، خود سالم (و منشأ سالمتی) است«؛ یعنی: »السَّ

باشد و نیازي نیست که با چنین عبارتی، او را  هر عیب و نقصی پاك و سالم می
ستایش کنید یا از او بخواهید که خود را سالم بگرداند. سپس به یارانش فرمود: 

الُم َعلَيْنَا وىلََعَ  بگویید:« احِلِ�َ  اهللاِعبَاِد السَّ تُْم َذلَِك سلَّْمتم «و افزود: » الصَّ
ْ
إِنَُّ�ْم إَِذا ُقل

فَ
رِْض 

َ ْ
َماِء َواأل گویید، این دعا  وقتی شما این را می«یعنی:  )1(.»ىلَعَ لُكِّ َ�بٍْد َصاِلٍح يِف السَّ

 ».شود ي بندگان نیک آسمان و زمین می شامل همه
گوییم، به این نکته توجه  دعا را در نماز می دانم! آیا ما هنگامی که این نمی

 شود یا خیر؟ ي بندگان نیک آسمان و زمین می کنیم که این دعا شامل همه می
دانم! آیا به این نکته توجه داریم که با گفتنِ این عبارت، بر خود درود  نمی

واقع  رسد؟ یعنی در ي بندگانِ نیک آسمان و زمین می فرستیم و این درود به همه می
فرستیم و بر یارانِ پیامبران، از جمله  به پیامبران، صحابه و پیروانِ نیکشان درود می

آنان را برگزید و  و نیز بر هفتاد نفري که موسی ها و اصحاب عیسی حواري
خاطر  کنیم. آیا با گفتن این عبارت، به ي بندگانِ نیک اهللا، سالم می طور بر همه همین

چنین بر مالک (=نگهبان دروخ) و بر  و میکائیل و اسرافیل و هم داریم که بر جبرئیل

 .روایت: عبداهللا بن مسعود به 402)؛ و مسلم، ش: 6328، 6130، 831حیح بخاري، ش: (ص )1(
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فرستیم؟ اگر هنگام گفتن این عبارت، به این  نگهبانِ بهشت و سایر فرشتگان، درود می
خاطر داشته باشیم؛  ایم، الزم است که از این به بعد، این نکته را به نکته توجه نکرده

ي بندگان  گویید، این دعا شامل همه را می وقتی شما این«فرموده است:  زیرا پیامبر
 ».شود نیک آسمان و زمین می

ي  عنوان یک وظیفه مسلمانان به سالم کردن و ترویج و آشکار ساختنِ آن به
ال تَْدُخلُوا اجلَنََّة َحىتَّ تُْؤِمنُوا،  اهللاوَ «فرموده است:  اند؛ پیامبر شرعی، دستور داده شده

 َ
َ

الَم وال تُْؤِمنُوا َحىتَّ حت فُْشوا السَّ
َ
َابَبْتُم؟ أ

َ
تُُموه حت

ْ
ُ�ْم �يَِشٍء إَِذا َ�َعل ْخرِبُ

ُ
فَال أ

َ
ابُّوا، أ

که ایمان داشته باشید  شوید تا این سوگند به اهللا که وارد بهشت نمی: «یعنی )1(.»بينَ�م
دیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاري  و ایمان ندارید مگر زمانی که یک

دیگر را دوست خواهید داشت؟ سالم گفتن  یم که اگر انجامش دهید، همراهنمایی نما
درست فرموده است؛ سالم  اهللا رسول». دیگر را در میان خود رواج دهید به یک

هاي افزایش محبت  دیگر و ترویج آن در میانشان، یکی از زمینه کردن مردم به یک
کند یا پاسخِ  ا سالم نمیشوید و به شم رو می رو وقتی با کسی روبه است. از این

آید؛ اما اگر به شما سالم کند، محبتش در  دهد، از او خوشتان نمی سالمتان را نمی
هاي اسالم، ترویج و  دیگر را نشناسید. لذا یکی از خوبی نشیند؛ اگرچه یک دلتان می

شناسید،  شناسید یا نمی باشد؛ بدین معنا که به هرکس که می آشکار ساختن سالم می
 کنید. سالم

 اهللا، ذکر کرده است؛ از جمله: آیاتی از کتاب /سپس مؤلف
 که نزد ابراهیم سالم کردن، سنت پیامبران و فرشتگان است: فرشتگان هنگامی

ْ  إِذۡ ﴿رفتند، سالم کردند.  ْ  هِ َعلَيۡ  َدَخلُوا ۖ مٗ َسَ�ٰ  َ�َقالُوا گاه که نزدش رفتند و سالم  آن ﴾مٞ َسَ�ٰ  قَاَل  ا

ي  از شیوه اند: طرز سالم کردن ابراهیم علماي نحو گفته]. گفت گفتند؛ او نیز سالم
گوییم. یعنی  تر بود؛ زیرا فرشتگان گفتند: به تو سالم می سالم گفتن فرشتگان، کامل

گوییم.  شود که اینک بر تو سالم می کار بردند و معنایش چنین می به» فعلیه«ي  جمله
گر تداوم و استمرار  بود، بیان» اسمیه«ي  که با جمله ي سالم گفتن ابراهیم اما نحوه

است؛ یعنی همواره سالم بر شما. بنابراین، با سالمی گرم و نیک، از مهمانانش 

 همین کتاب. [مترجم]. 383ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
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ي پاسخ سالم، این است که انسان بهتر از  استقبال کرد. زیرا رهنمود شریعت درباره
که به او گویند، پاسخ دهد یا الاقل پاسخش همانند سالمی باشد  سالمی که به او می

 فرماید: می که اهللا شود. چنان گفته می

ْ  بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ٓ  أ     ]٨٦:  النساء[  ﴾ُردُّوَها

 گویند، بهتر یا همانند آن پاسخ دهید. و هنگامی که به شما سالم می

گذشته و نیز از اعمالِ  شود: سالم کردن، سنت پیامبرانِ جاست که روشن می این
 فرشتگانِ مقرّب است.

 باره ذکر کرده است: آیات دیگري نیز در این /مؤلف -2

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا  �َسۡ  َح�َّ

ۡ
ْ َتأ ْ  �ُِسوا  َو�َُسّلُِموا

 ٰٓ هۡ  َ�َ
َ
ۚ أ ٰ  لَِها ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�    ]٢٧:  النور[  ﴾٢٧ تََذكَّ

که اجازه بگیرید و بر  هاي خودتان نشوید تا آن هایی غیر از خانه اي مؤمنان! وارد خانه
 ساکنان خانه سالم کنید. این کار براي شما بهتر است؛ باشد که پند بگیرید.

د اجازه بگیرید و بر ي دیگران را دارید، ابتدا بای لذا وقتی که قصد ورود به خانه
 �َسۡ ﴿ي  ساکنان خانه سالم کنید. اُنس گرفتن در واژه

ۡ
ْ َتأ بدین معناست که (از  ﴾�ُِسوا

خانه اجازه بگیرید تا) در قلب شما نگرانی و ترسی باقی نمانَد؛ زیرا  صاحب
تنگ است؛ اما  شود، بیمناك و دل ي کسی می که انسان بدون اجازه وارد خانه هنگامی

شود، چنین احساسی ندارد. البته در قرائتی  خانه وارد می ي صاحب ه با اجازهگاه ک آن
 �َسۡ ﴿دیگر به جاي 

ۡ
ْ َتأ آمده که به همان معناست؛ اما  »�ستأذنوا«ي  ، واژه﴾�ُِسوا

 �َسۡ ﴿
ۡ
ْ َتأ باشد و  ي اجازه خواستن می ، فراگیرتر است. زیرا اُنس گرفتن، نتیجه﴾�ُِسوا

تنگ یا  یابد و دل ي کسی وارد شود، با او اُنس می به خانهي قبلی  وقتی انسان با اجازه
 گردد. بیمناك نمی

ام بیا؛ دربِ خانه  ساعت چهار و نیم به خانه«گوید:  خانه به شما می مثالً صاحب
بینید که دربِ خانه باز است؛ در  روید و می شما در موعد مقرر می». باز خواهد بود

ي قبلی، براي ورود به  خاطر اجازه نیست. زیرا به صورت نیازي به اجازه خواستن این
ٰ ﴿تر گذشت، قرائت  گونه که پیش خانه نگران و بیمناك نیستید. همان  �َسۡ  َح�َّ

ۡ
ْ َتأ  ﴾�ُِسوا
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 فرمود:  گانه است. هاي هفت فراگیرتر و جزو قرائت »�ستأذنوا«از قرائت﴿ ْ  َو�َُسّلُِموا
 ٰٓ هۡ  َ�َ

َ
 توانم وارد شوم. سالم کنید و بگویید: آیا می؛ یعنی بر ساکنان خانه ﴾لَِهاأ

3- ﴿  ﴾ هایی، براي  خبر به تو رسیده است؟] چنین عبارت [= آیا فالن
هایی، مخاطب را تشویق  با ذکر چنین پرسش تشویقِ مخاطب است؛ یعنی اهللا

تري به موضوع داشته باشد. روشن است که انسان در چنین  کند تا توجه بیش می
ي این آیه سخن  تر درباره گوید که این خبر به من نرسیده است. پیش اردي نمیمو

من، «ها گفت:  بدین معناست که با کنایه به آن ﴾ ﴿ایم. اما عبارت  گفته
جا به معناي ناشناس است، نه به معناي ناشایست  در این »ركَ ُمن«». شناسم شما را نمی

 یا حرام.
 فرماید: می اهللا متعال -4

ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَدَخلۡ  فَإَِذا﴿ ٰٓ  فََسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َ�ِيَّةٗ  أ ۚ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  �َّ  َطّيَِبٗة

ُ  لَِك َكَ�ٰ  ُ ٱ يُبَّ�ِ      ]٦١:  النور[  ﴾٦١ قِلُونَ َ�عۡ  لََعلَُّ�مۡ  تِ َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  �َّ
م کنید که درود و شادباشی خجسته و پاکیزه از دیگر سال ها به یک پس هنگام ورود به خانه

 کند تا بیندیشید. سان اهللا آیات را برایتان بیان می سوي اهللا است. بدین

﴿ ْ ٰٓ  فََسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ
َ
دیگر، یعنی به کسانی که در  بدین معناست که به یک  أ

نفُ ﴿خانه هستند، سالم کنید. به عبارت دیگر از ساکنان خانه به 
َ
یا  ﴾ِسُ�مۡ أ

مؤمنان براي یکدیگر مانند اجزاي یک ساختمان هستند تعبیر فرمود؛ زیرا » خویشتن«
 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان )1(شوند. که باعث تقویت و استحکام یکدیگر می

ٓ  لََقدۡ ﴿ نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  رَُسولٞ  َءُ�مۡ َجا
َ
   ﴾م�ُ َعلَيۡ  َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما هِ َعلَيۡ  َعزِ�زٌ  أ

     ]١٢٨: التوبة[ 
هاي شما بر او دشوار است و به (هدایت)  سویتان آمد که رنج راستی پیامبري از خودتان به به

 شما اشتیاق فراوانی دارد.

نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ ﴿
َ
 ، یعنی از خودتان.﴾أ

ُنَْياِن �َُشدُّ َ�ْعُضُه «فرموده است:  اهللا اي است به این حدیث که رسول اشاره )1(
ْ

ُمْؤِمِن اَكبل
ْ
ُمْؤِمُن لِل

ْ
ال

 )] مترجم.6027، 2446، 481ي، ش: (صحیح بخار». [َ�ْعًضا
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ْ ﴿بنابراین  ٰٓ  فََسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ
َ
بدین معناست که به کسانی که در خانه  ﴾أ

گاه بر » نفس«ي  ها مانند یک پیکر هستید. واژه سالم کنید؛ زیرا شما و آن هستند،
ي توبه)  سوره 128ي  ي پیشین (=آیه گونه که در آیه شود؛ همان دیگران نیز اطالق می

 فرماید: اشاره شده است؛ و نیز در این آیه که اهللا متعال می

ْ ِمُزوٓ تَلۡ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۡ  ا
َ
    ]١١: احلجرات[  ﴾أ

 نپردازید. دیگر یکجویی از  و به عیب

جویی نکنید؛ و بدین معنا نیست که  دیگر عیب این آیه بدین معناست که از یک
 انسان در پیِ عیوبِ خویش نباشد.

شوید، به کسانی که در خانه هستند، بگویید:  اي می که وقتی وارد خانه خالصه این
گونه که  سالمتان را بدهند. همان ها واجب است که جوابِ و بر آن». السالم علیکم«

تر گذشت، سنت است که هنگامِ ورود به خانه، ابتدا مسواك بزنید و سپس به  پیش
 اهل خانه سالم کنید.

 فرماید: اهللا متعال می -5

ْ  بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ۗ  أ ٓ وَها َ ٱ إِنَّ  ُردُّ ٰ  َ�نَ  �َّ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

  ]  ٨٦:  النساء[  ﴾٨٦ َحِسيًبا
گمان اهللا،  گویند، بهتر یا همانند آن پاسخ دهید. بی و هنگامی که به شما سالم می

 رس همه چیز است. حساب

گویند، بهتر یا  اهللا متعال در این آیه دستور داده است که وقتی به ما سالم می
، »السالم عليک«گوید:  ی کسی به شما میطور مثال: وقت همانند آن را پاسخ دهیم. به

السالم عليک و «کننده بگوید:  تر. و اگر سالم ؛ نه کم»عليک السالم«شما نیز بگویید: 
کننده  گاه که سالم . و آن»اهللا رمحةعليک السالم و «، شما نیز بگویید: »اهللا رمحة
عليک السالم و «، شما هم بگویید: »و بر�ته اهللا السالم عليک و رمحة«گوید:  می

وۡ ﴿فرماید:  . این طرز پاسخ، واجب است؛ زیرا اهللا متعال می»و بر�ته اهللا رمحة
َ
 أ

 ٓ  ؛ [=یا همانند آن را پاسخ دهید.]﴾ُردُّوَها
عليک السالم و «، و شما در پاسخ بگویید: »السالم عليک«کننده بگوید:  اگر سالم

ت. واجب، این است که همانند ؛ این، بهتر و افضل است؛ اما واجب نیس»اهللا رمحة
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حۡ ﴿که اهللا متعال فرموده است:  سالمش را جواب دهید. این
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ بدین  ﴾َها

معناست که از لحاظ نوع و نیز کمیت و کیفیت، بهتر از سالمش را جواب دهید. لذا 
یا » خوش آمدید«، و شما در پاسخ بگویید: »السالم عليک«کننده بگوید:  اگر سالم

آید؛ اگرچه  شمار می ست و نه جواب سالم به ؛ این، نه کافی»ده باشید، بفرماییدزن«
که  اید، گنهکارید. هنگامی هزار بار تکرارش کنید؛ بلکه چون جواب سالمش را نداده

، در حقیقت ضمنِ خوشامدگویی و شادباش، »السالم عليک«گوید:  او به شما می
، »خوش آمدید«ه کردن شما به گفتنِ کند. اما بسند براي شما دعاي سالمتی می

آمدگوییِ بدونِ دعاست و شما در جواب سالم، باید هم در نوعِ آن و هم در  خوش
کننده  مقدارِ آن، بهتر پاسخ دهید؛ یا حداقل، همانند آن را پاسخ بگویید. اگر سالم

 »عليک السالم«، جایز نیست که شما به گفتن »اهللا السالم عليک و رمحة«بگوید: 
تر از سالمِ اوست و نه  بسنده نمایید؛ زیرا سالمِ شما در پاسخِ وي، نه بهتر و بیش

همانند آن. حداقل باید همانند سالمی که به شما گفته است، جواب سالمش را 
بدهید. کیفیت و چگونگی سالم نیز همین حکم را دارد؛ یعنی اگر با صداي رسا و 

گونه جواب سالمش را بدهید و درست  همین بلند به شما سالم گفت، شما نیز باید
چنین اگر هنگامِ سالم کردن،  نیست که پاسخ سالمش را با صداي آهسته بدهید. هم

طور کامل به سوي شما گرداند و شما ضمنِ جوابِ سالمش، صورت  صورتش را به
آید و در حقیقت، جواب سالمش را  شمار می خود را از او بگردانید، این، نقص به

 که جوابی بهتر از سالمش داده باشید. اید؛ چه رسد به این خوبی نداده به
آید که اگر کافري به شما سالم کند و  ي کریمه چنین برمی از ظاهرِ این آیه

بگوید، اشکالی ندارد که در پاسخش بگویید:  »السالم عليک«روشنی به شما  به
ِكتَاِب َ�ُقولُوا إَِذا سَ «فرموده است:  . اگرچه پیامبر»وعليک السالم«

ْ
ْهُل ال

َ
لََّم َعلَيُْ�ْم أ

یعنی ». کنند، شما بگویید: وعلیکم گاه که اهل کتاب به شما سالم می آن.= «»وََعلَيُْ�مْ 
خود سببش را در همین حدیث بیان نموده و  . پیامبر»وعلي�م السالم«نگویید: 

َُهوَد إَذا َسلَُّموا َ�ُقولُوَن: ا«فرموده است: 
ْ

اُم َعلَيُْ�مْ إنَّ ايل یهودیان هنگامی «یعنی:  )1(.»لسَّ
اُم َعلَيُْ�مْ گویند:  کنند، می که سالم می اُم َعلَيُْ�مْ «». [السَّ یعنی: مرگ بر شما.]  »السَّ

 .2164؛ و مسلم، ش: 6928صحیح بخاري، ش:  )1(
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؛ یعنی: در پاسخشان بگویید که مرگ »شما بگویید: وعلیکم«فرمود:  اهللا لذا رسول
ه اگر اهل کتاب به ما بگویند: کنیم ک بر خودتان. از این حدیث چنین برداشت می

؛ زیرا اهللا »وعلي�م السالم«، ایرادي ندارد که در پاسخشان بگوییم: »السالم علي�م«
 فرماید: متعال می

ْ  بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ٓ  أ   ]  ٨٦:  النساء[  ﴾ُردُّوَها

 هتر یا همانند آن پاسخ دهید.گویند، ب و هنگامی که به شما سالم می

*** 

َل رسوَل اهللا $َوَعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -٨٤٩
َ
سالم  أنَّ رجالً َسأ

ْ
أيُّ اإل

؟ قال:   «َخْ�ٌ
ْ

ْم َ�ْعرِف
َ
َت َوَمْن ل

ْ
الَم ىلَعَ َمْن َعَرف  السَّ

ُ
َعاَم، َوَ�ْقرَأ  )1([متفق علیه] ».ُ�ْطِعُم الطَّ

سؤال  اهللا گوید: شخصی از رسول می $صعبداهللا بن عمرو بن عا ترجمه:
خوراك بدهی و به  -به دیگران -که این«کرد: بهترین ویژگی اسالمی چیست؟ فرمود: 

 ».شناسی، سالم کنی شناسی و نمی هر مسلمانی که می
 شرح

در این باب ذکر کرده است، سخن گفتیم؛  /ي آیاتی که مؤلف تر درباره پیش
ورده است؛ از جمله حدیث عبداهللا بن عمرو بن وي سپس چند حدیث در این باب آ

 سؤال شد: بهترین ویژگی اسالمی چیست؟ اهللا گوید: از رسول که می $عاص
هایی تنها در پیِ کسب علم نبودند؛ بلکه قصد  با پرسیدن چنین پرسش صحابه

هاي اسالمی  آنان را به سوي یکی از ویژگی که پیامبر عمل داشتند. لذا همین
است که هرگاه کسی از   رو زیبنده شتافتند. از این شد، براي عملِ به آن می میرهنمون 

سوي کار نیکی  پرسد، در قلبش نیت نماید که اگر عالم، او را به یک عالم سؤالی می
گونه بود. پس، قصد  این که روش صحابه رهنمون شود، به آن عمل کند. چنان

در بیان بهترین ویژگیِ  لم باشد. پیامبرگر نباید ارزیابیِ سطحِ علمیِ عا پرسش
البته خانواده ». خوراك بدهی -به دیگران، یعنی به نیازمندان -که این«اسالمی فرمود: 

گذشت.  555ي  شماره تر به . [این حدیث، پیش39؛ و صحیح مسلم، ش: 12صحیح بخاري، ش:  )1(
 (مترجم)]
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ها،  و زیردستانِ انسان، اولویت دارند و تأمین غذاي مورد نیازشان و غذا دادن به آن
دادن به شود و هم رعایت حقوق خویشاوندي؛ و از غذا  هم صدقه محسوب می

باشد. زیرا غذا دادن به خانواده، یک واجب و  بیگانگان (=غیرخویشاوندان)، برتر می
باشد. ناگفته پیداست که  ست و غذا دادن به دیگران، مستحب می ي شرعی وظیفه

گونه که در حدیث قدسی  تر است. همان واجب در نزد اهللا متعال از مستحب، پسندیده
ا اْ�رَتَْضُت َعلَيْهِ َما َ�َقرََّب إِ «آمده است:  َّ ِممَّ َحبَّ إِيلَ

َ
ٍء أ َّ َ�بِْدي �يَِشْ یعنی:  )1(.»يلَ

جوید،  ام با آن به من تقرب و نزدیکی می ترین چیز نزد من که بنده محبوب«
ي خود را تأمین  برخی از مردم مخارجِ خانواده». ام ست که بر او فرض کرده اعمالی

باشد. ولی  می ي تقرب و نزدیکی به اهللا عمل مایهکنند؛ اما توجه ندارند که این  می
دهند، با صدقه دادن آن یک ریال، احساس  وقتی ریالی به یک بینوا یا نیازمند می

عنوانِ  اند؛ در صورتی که غذا دادن به خانواده به نزدیکی جسته کنند که به اهللا می
ذا دادن به خانواده تري دارد. لذا غ یک واجب شرعی، هم برتر است و هم پاداش بیش
 ست. هاي اسالمی و تأمین نیازهاي مشروعشان، یکی از بهترین ویژگی

». شناسی، سالم کنی شناسی و نمی و به هر مسلمانی که می«...فرمود:  پیامبر
چه او را بشناسید و  -شاهد موضوع، همین بخشِ حدیث است؛ لذا به هر مسلمانی

نباید به سالم کردن به آشنایان بسنده کنید؛  .»السالم عليک«بگویید:  -چه نشناسید
شناسید، سالم نمایید؛ زیرا این، هم  شناسید و نمی بلکه بکوشید به هر مسلمانی که می

گونه که  کند. همان ثواب دارد و هم در میانِ دو طرف، محبت و الفت ایجاد می
فَال ال تَْدُخلُوا اجلَنََّة َحىتَّ تُؤْ  اهللاوَ «فرموده است:  پیامبر

َ
َابُّوا، أ

َ
ِمنُوا، وال تُْؤِمنُوا َحىتَّ حت

الَم بينَ�م فُْشوا السَّ
َ
َابَبْتُم؟ أ

َ
تُُموه حت

ْ
ُ�ْم �يَِشٍء إَِذا َ�َعل ْخرِبُ

ُ
سوگند به اهللا که : «. یعنی»أ

که ایمان داشته باشید و ایمان ندارید مگر زمانی که  شوید تا این وارد بهشت نمی
ا شما را به کاري راهنمایی نمایم که اگر انجامش دهید، دیگر را دوست بدارید؛ آی یک
دیگر را در میان خود رواج  دیگر را دوست خواهید داشت؟ سالم گفتن به یک یک

کند، از خیر و نیکیِ فراوانی محروم  لذا کسی که فقط به آشنایان خود سالم می». دهید
ها را  فقط یکی از آن ها نفر از کنارش بگذرند و او، گردد؛ چراکه ممکن است ده می

 .نقل از ابوهریره ، به6502صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   326

تري  کند، هم از اجر و پاداش بیش بشناسد. اما کسی که به آشنا و ناآشنا سالم می
یابد. البته اگر کسی که  تري اُنس و الفت می شود و هم با مسلمانانِ بیش برخوردار می

ال «فرموده است:  کنید، کافر است، به او سالم نکنید؛ زیرا پیامبر از کنارش عبور می
المِ  َُهوَد َوانلََّصارَى بِالسَّ

ْ
شما، آغازگر سالم کردن به یهود و نصارا «یعنی:  )1(.»َ�بَْدُءوا ايل

ها، از  ها، مشرکان و کمونیست روشن است که سایرِ کافران، از جمله: سیک». نباشید
یهود و نصارا بدتر و پلیدترند. لذا به هیچ کافري و نیز به افرادي که آشکارا مرتکب 

شوند، سالم نکن؛ البته در صورتی که در ترك سالم کردن به  و معصیت می فسق
فاسقان، مصلحتی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر اگر سالم نکردن شما به یک 

سوي اهللا باز  خود بیاید و دست از فسق و گناه بکشد و به شد که به فاسق، سبب می
ي خوبی در پی داشته  او، چنین نتیجه گردد، به او سالم نکنید تا سالم نکردنِ شما به

اي نداشت و حتی  باشد. اما اگر سالم نکردن شما به یک مسلمانِ فاسق چنین نتیجه
ي شما را به دل بگیرد و به کار نارواي خود ادامه دهد و  شد که کینه باعث می

 نصیحت شما را نپذیرد، همان بهتر که به او سالم کنید تا از شرّش درامان باشید.
 اند: چه گذشت، دریافتیم که مردم سه دسته بنا بر آن

شوند؛ به چنین  ي نخست: فاسقانی که آشکارا مرتکب گناه و معصیت می دسته -1
ها مصلحتی مانند  که در سالم نکردن شما به آن کسانی سالم کنید، مگر آن

 خود آمدن و توبه کردن آن ها وجود داشته باشد. به
ها درست نیست؛ البته کافري  ه سالم کردن به آني دوم: کافران هستند ک دسته -2

 به شما سالم کند، جوابِ سالمش را بدهید.
کنند و شما  ي سوم: مسلمانانی هستند که آشکارا گناه و معصیت نمی دسته -3

ها سراغ ندارید. بکوشید که شما آغازگرِ سالم کردن به  فسق و فجوري از آن
که  ي االهی بود، همین برترین آفریدهکه  چنین مسلمانانی باشید؛ زیرا پیامبر

ْن «کرد. خود فرموده است:  دید، به او سالم می مسلمانی را می
َ
لُّ مِلؤمٍن أ الَ�ِ

 
ُ
ي َ�بَْدأ ِ

َّ
تَِقيَاِن َ�يُْعرُِض َهَذا، َوُ�ْعرُِض َهَذا، وََخْ�ُُهَما اذل

ْ
َخاُه فَْوَق ثَالٍث، يَل

َ
َ�ْهُجَر أ

 .نقل از ابوهریره به 2167صحیح مسلم، ش: )1(
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المِ  روز، با برادر  نی، جایز نیست که بیش از سه شبانهبراي هیچ مؤم« )1(.»بِالسَّ
بینند، از هم روي  طوري که وقتی همدیگر را می مسلمانش، قهر باشد؛ به

و در ». کند ست که سالم (و آشتی) را آغاز می گردانند. و بهترینشان، کسی می
که به  بهترین ویژگی اسالمی این است «حدیث مورد بحثمان آمده است: 

 ».شناسی، سالم کنی ناسی و نمیش هرکه می
*** 

َق اهللا آدم«قال:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أيب هر�رة -٨٥٠
َ
ا َخل مَّ

َ
ْم ىلَعَ  ل

ِّ
َسل

َ
َهْب ف

ْ
قال: اذ

وئلَِك 
ُ
وٌس -أ

ُ
َمالَئ�ة ُجل

َ
�َّتِك.  -َ�َفٍر ِمَن ال ِيَُّة ُذرِّ

َ
يَُّتَك َوحت

َ
إنَّها حت

َ
فاْستمْع َما ُ�َيُّونََك ف

ال زاُدوه: َورمَْحُة اهللافقال: السَّ
َ
ْيَك َورمَْحُة اهللا، ف

َ
الُم َعل ْيُ�ْم، فقالوا: السَّ

َ
[متفق  ».م َعل

 )2(علیه]
را آفرید، به  گاه که اهللا، آدم آن«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

سالم کن و گوش  -گروهی از فرشتگان که نشسته بودند-ها  او فرمود: برو و به آن
دهند؛ زیرا این، (روشِ) سالمِ تو و فرزندان توست.  ه جوابی به تو میبده که چ

الُم «. فرشتگان پاسخ دادند: »السالم علي�م«نزدشان رفت و) گفت:  آدم( السَّ
 را به آن افزودند. »َورمَْحُة اهللا«؛ و عبارت »َعلَيَْك َورمَْحُة اهللا

 شرح
 گوید: پیامبر می یرهروایتی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهر /مؤلف

گروهی از فرشتگان -ها  که اهللا آدم را آفرید، به او فرمود: برو و به آن هنگامی«فرمود: 
دهند؛ زیرا این،  سالم کن و گوش بده که چه جوابی به تو می -که نشسته بودند

السالم «نزدشان رفت و) گفت:  (روشِ) سالمِ تو و فرزندان توست. آدم(
الُم َعلَيَْك َورمَْحُة اهللا«پاسخ دادند:  . فرشتگان»علي�م را  »َورمَْحُة اهللا«؛ و عبارت »السَّ

 به آن افزودند.
 گر این است که: این حدیث، نشان

 .نقل از ابوایوب انصاري به 2560؛ و صحیح مسلم، ش: 6077صحیح بخاري، ش )1(
 .2841)؛ و صحیح مسلم، ش: 6227، 3326صحیح بخاري، ش: ( )2(
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او را از عدم آفرید و انسان پیش از آن،  انسان، موجودي است که اهللا -1
 فرماید: گونه که اهللا متعال می چیزي درخورِ ذکر نبود؛ همان

َ�ٰ  َهۡل ﴿
َ
هۡ ٱ ّمِنَ  ِح�ٞ  نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  � ذۡ  ا ٔٗ َشۡ�  يَُ�ن لَمۡ  رِ �َّ    ]١: اإلنسان[ ﴾١ ُكوًرامَّ

 زمانی بر انسان گذشت که چیزي درخورِ ذکر نبود. راستی مدت به

تر هیچ نبود و اهللا متعال او را براي حکمتی بزرگ  آري! این بشر پیش
ل به فرشتگان خبر داد که جانشینی در گاه که اهللا متعا رو آن پدید آورد. از این

﴿گمارد، فرشتگان گفتند:  زمین می  ٱ فُِك َو�َسۡ  �ِيَها ِسدُ ُ�فۡ  َمن �ِيَها ٓ  ءَ ّ�َِما
ُس  ِدكَ ِ�َمۡ  �َُسّبِحُ  نُ َوَ�ۡ  ٓ  قَاَل  لََكۖ  َوُ�َقّدِ عۡ  إِّ�ِ

َ
لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما لَمُ أ ﴾  :یعنی

-کند و خون به راه میدهی که در آن فساد میرار میآیا کسی را در زمین ق«
کنیم. (اهللا) ستاییم و تو را به بزرگی یاد میپاکی می اندازد؟ و ما، تو را به

سان اهللا متعال، جنسِ  بدین». دانیددانم که شما نمیفرمود: من، حقایقی می
صدیقان، بشر را آفرید و پیامبران و فرستادگانی از میانِ آنها برانگیخت و 

 شهیدان و صالحانی در میانشان قرار داد.
اند و ارواحی بدون پیکر نیستند؛ زیرا نشسته بودند و  فرشتگان، داراي جسم -2

را با  جبرئیل چنین پیامبر دهد که داراي جسم هستند. هم این، نشان می
اش که ششصد بال دارد و افق را گرفته بود، مشاهده  ي اصلی شکل و قیافه

 فرماید: هللا متعال میفرمود. ا

ۡ ٱ َجاِعلِ ﴿ ْوِ�ٓ  رُُسً�  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل
ُ
جۡ  أ

َ
ثۡ  نَِحةٖ أ ٰ  َ�ٰ مَّ    ]١: فاطر[  ﴾عَ َوُرَ�ٰ  َث َوثَُ�

 گانه و چهارگانه قرار داده است. هاي دوگانه، سه آور و داراي بال (ذاتی که) فرشتگان را پیام

ا از چشمان ما پنهان ساخته ها ر اند؛ گرچه اهللا متعال آن لذا فرشتگان داراي جسم
  ها نیز داراي جسم گونه که جن و جهانشان را جهانی نهان قرار داده است. همان

کنند. البته فرشتگان گاه به  اند و در جهانی نهان زندگی می هستند؛ اما از نگاه ما پنهان
ي  بار در شکل و قیافه یک که جبرئیل شوند؛ چنان صورت انسان، ظاهر می

ي مردي غریب و  آمد و باري دیگر در شکل و قیافه نزد پیامبر» ي کلبی دحیه«
شناختند؛ بلکه  او را می ناآشنا که نه آثار سفر بر او نمایان بود و نه صحابه

 روي پیامبر هاي سفید و موهاي سیاهی داشت. وي در آن شکل و قیافه روبه لباس
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و زمانِ برپا شدن قیامت و  ي اسالم، ایمان، احسان نشست و از ایشان درباره
 هاي آن سؤال کرد. نشانه

 یابیم که: چنین درمی از این حدیث هم
کنیم، یک نفر است، براي سالم  سنت است: اگر طرف مقابل که به او سالم می -1

 کار بریم و اگر چند نفر بودند، بگوییم:  را به »السالم عليک«کردن عبارت
 .»السالم علي�م«

نکته اشاره شده است که فرشتگان به فرمانِ اهللا متعال در این حدیث بدین  -2
که اهللا متعال به آدم فرمود:  آموختند. چنان روش سالم کردن را به آدم

ظاهر در سخن فرشتگان در  البته به». این، (روشِ) سالمِ تو و فرزندان توست«
الُم َعلَيَْك «، این اشکال وجود دارد که گفتند: جوابِ سالم آدم َورمَْحُة السَّ

الُم «گفتند:  داشتند و می ؛ در صورتی که باید خبر را مقدم می»اهللا َعلَيَْك السَّ
شود: یا فرشتگان  . پاسخِ این اشکال در دو مورد خالصه می»َورمَْحُة اهللا

خواستند روش سالم کردن را به آدم بیاموزند، نه روش جوابِ سالم را؛ و  می
بدین نکته رهنمون شده است که در  یا شریعت بر خالف روش فرشتگان،

الُم َورمَْحُة اهللا«جواب سالم، خبر را مقدم قرار دهیم و بگوییم:   .»َعلَيَْك السَّ
3-  کننده  را به سالمِ سالم »َورمَْحُةاهللا«بهتر است که انسان در جوابِ سالم، عبارت

اید: فرم اضافه کند؛ زیرا فرشتگان، همین کار را کردند. اهللا متعال نیز می
﴿ ْ حۡ  فََحيُّوا

َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ به عبارت دیگر: ». بهتر از آن را پاسخ دهید«؛ یعنی: ﴾َها

وۡ ﴿جواب سالم باید از خود سالم، بهتر یا الاقل، همانند سالم باشد: 
َ
 أ

 ٓ  ».یا همانند آن را پاسخ دهید«؛ یعنی: ﴾ُردُّوَها
*** 
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َمرَ  $وعن أيب ُعمارة الرباء بن اعزٍب  -٨٥١
َ
بَِعياَدةِ «�َِسبٍع:  نا رسوُل اهللاقال: أ

شاءِ 
ْ
َمْظلوِم، و�ف

ْ
ِعيِف، َوَعْوِن ال املَِر�ِض، َواتِّباع اجَلنائِز، َو�ْشميِت الَعاطس، ونرِص الضَّ

ُمْقِسمِ 
ْ
الم، و�برارِ ال  )1(ست.] هاي بخاري [متفق علیه؛ این، لفظ یکی از روایت ».السَّ

ما را به انجامِ هفت  اهللا گوید: رسول می $ابوعماره، براء بن عازب ترجمه:
اهللا) در  عیادت بیمار، تشییع جنازه، دعاي خیر (و گفتن یرحمک«کار فرمان داد: 

زند، کمک کردن به ناتوان، یاري رساندن به مظلوم، ترویج  جواب کسی که عطسه می
 ».کند و آشکار نمودنِ سالم، و عملی ساختنِ سوگند کسی که سوگند یاد می

وا اجَلنََّة َحىتَّ تُْؤِمُنوا َوال : «قال: قال رسوُل اهللا وعن أيب هر�رة -٨٥٢
ُ
ال تَْدُخل

الم بَيَْنُ�م ُشوا السَّ
ْ
بَبُْتم؟ أف

َ
ا

َ
ُتُموهُ حت

ْ
ُ�ْم ىلَعَ َشٍئ إذا َ�َعل

ُّ
َوال أُدل

َ
 ».تُؤِمنوا َحىت حتَابُّوا، أ

 )2([روایت مسلم]
که  شوید تا این وارد بهشت نمی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

دیگر را دوست بدارید؛ آیا شما  ایمان داشته باشید و ایمان ندارید مگر زمانی که یک
دیگر را دوست خواهید داشت؟  را به کاري راهنمایی کنم که اگر انجامش دهید، یک

 ».دیگر را در میان خود رواج دهید سالم گفتن به یک

يَا ��َُّها «يقول:  قال: سمعُت رسوَل اهللا د اهللا بن سالموعن أيب يوسف عب -٨٥٣
َنَّة  وا وانلَّاس نياٌم، تَْدُخلوا اجلْ

ُّ
رحاَم، َوَصل

ْ
وا األ

ُ
َعاَم، َوِصل الَم، وَأْطِعُموا الطَّ ُشوا السَّ

ْ
انلّاُس أف

 )3(باشد]. [ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می ».�َِسالمٍ 
شنیدم که  اهللا گوید: از رسول می ، عبداهللا بن سالمابویوسف :ترجمه

غذا دهید؛ پیوند  -به نیازمندان-اي مردم! سالم گفتن را رواج دهید؛ «فرمود:  می

ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2066)؛ و صحیح مسلم، ش: 6222، 1239صحیح بخاري، ش: ( )1(
 ذکر شد. (مترجم)] 244

 ذکر شد. (مترجم)] 383ي  شماره تر به حدیث پیش . . [این54صحیح مسلم، ش:  )2(
 .2019ش:  /؛ و صحیح الترمذي، از آلبانی569؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 7865صحیح الجامع، ش:  )3(
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اند، نماز  هنگام، در حالی که مردم خوابیده جاي آورید؛ و شب خویشاوندي را به
 ».وارد بهشت شوید )1(سالمتی بخوانید تا به

يِت عبَد اهللا ْ�َن ُ�َمَر َ�َيْغُدو َمَعُه إىل وع -٨٥٤
ْ
نَُّه اكن يَأ

َ
يَبِّ بن كعب �

ُ
َفيل بن أ ن الطُّ

اٍط َوالَ صاِحِب بيَعة َوال  ْم َ�ُمرَّ عبُد اهللا ىلَعَ َسقَّ
َ
وِق ل اَل: فإذا َغَدْونَا إىل السُّ

َ
وِق، ق السُّ

ِجْئُت 
َ
فيل: ف م َعليه، قال الطُّ

ّ
 فاستَْتَبَعِ�  ِمْسكٍ� َوال أحد إال َسل

ً
عبَد اهللا بَن ُعمَر يَْوما

ِع َوال 
َ
ل : ما تَْصنُع بالسوٍق وأنَْت ال تَِقُف ىلَع ابَلْيع َوال �َْسأُل َعِن السِّ

َ
ت هل

ْ
وِق فُقل إىل السُّ

ث، فقال يا أبا َ�ْطن  لُس يف �الس الّسوق؟ وأقوُل اْجلْس بنا هُهنا َ�َتحدَّ
َ

-�َُسوُم بَِها َوال جت
َفيُل َذا َ�ْطنَو�َن  ِقيناهُ. -الطُّ

َ
ُم ىلَعَ َمْن ل

ِّ
الم �َُسل [روایت مالک فی  إنَّما َ�ُغدو مْن أْجل السَّ

 )2(موطأ با إسناد صحیح]
گوید روایت است که وي نزد عبداهللا بن  از طفیل بن اُبی بن کعب می ترجمه:

د: وقتی به بازار گوی می -طفیل -رفت.  هنگام با او به بازار می آمد و صبح می $عمر
کسِ دیگري  فروش، خریدار و فروشنده، بینوا و هیچ رفتیم، عبداهللا بر هیچ خرده می

گوید: روزي نزد عبداهللا بن  کرد. طفیل می که به او سالم می گذشت، مگر این نمی
آمدم. وي از من خواست که با او به بازار بروم. به او گفتم: تو را با بازار  $عمر
پرسی و نه کاالیی را به فروش  کنی؛ نه نرخِ کاالها را می اي می معاملهکار؟! نه  چه
جا بنشینیم و با هم سخن  گویم: این نشینی! می گذاري و نه در مجالسِ بازار می می

گُنده)!  گفت: اي ابابطن (=شکم -به طفیل که شکمِ بزرگی داشت - بگوییم. عبداهللا
کنیم،  رویم و به هر کسی که برخورد می می -به بازار -خاطر سالم کردن  ما تنها به
 گوییم. سالم می

 شرح
تر  ي فضیلت سالم و ترویج و آشکار ساختنِ آن است و پیش این احادیث درباره

و  ي این احادیث سخن گفتیم: حدیث براء، و ابوهریره و عبداهللا بن سالم درباره
 دیگر، نیازي به تکرارِ سخن نیست.

 بدون هیچ رنجی، با سالم و استقبالِ گرمِ فرشتگان، وارد بهشت شوید. (مترجم)یعنی  )1(
 .770ش:  /صحیح األدب المفرد، از آلبانی )2(
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بن کعب؛ وي داستانی را ذکر کرده که با عبداهللا بن  اما حدیث طفیل بن ابی
طفیل را با خود به بازار برد و به  $داشته است. روزي عبداهللا بن عمر $عمر

چه او را  -کرد،  رسید و از کنارِ هر رهگذري که عبور می داري که می مغازه
رفت؛  گفت. روزي طفیل نزد عبداهللا به او سالم می -شناخت شناخت و چه نمی می

کار  عبداهللا به طفیل گفت: بیا تا با هم به بازار برویم. طفیل گفت: در بازار چه
جا بنشین تا با هم  فروشی! پس این خَري و نه چیزي می کنی؟! تو که نه چیزي می می

رویم که به مردم سالم  فرمود: تنها از این جهت به بازار می سخن بگوییم. عبداهللا
هاي ورود انسان به  و ترویج آن، یکی از اسباب و زمینه بگوییم؛ زیرا سالم کردن

ال تَْدُخلُوا اجلَنََّة «فرمود:  اهللا گوید: رسول می گونه که ابوهریره بهشت است. همان
فْشُ 

َ
َابَبْتُم؟ أ

َ
تُُموه حت

ْ
ُ�ْم �يَِشٍء إَِذا َ�َعل ْخرِبُ

ُ
فَال أ

َ
َابُّوا، أ

َ
وا َحىتَّ تُْؤِمنُوا، وال تُْؤِمنُوا َحىتَّ حت

الَم بينَ�م که ایمان داشته باشید و ایمان  شوید تا این وارد بهشت نمی: «. یعنی»السَّ
دیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به کاري راهنمایی نمایم  ندارید مگر زمانی که یک
دیگر را  دیگر را دوست خواهید داشت؟ سالم گفتن به یک که اگر انجامش دهید، یک

گوید:  کند و می چنین وقتی انسان به گروهی سالم می هم». ددر میان خود رواج دهی
، »السالم عليک«گوید:  دهد و می گاه که به یک نفر سالم می یا آن »السالم علي�م«

شود و اگر به ده نفر سالم کند، صد نیکی  در برابرِ سالمش، ده نیکی برایش نوشته می
 $رو عبداهللا بن عمر ت. از اینشود؛ و این، از خرید و فروش بهتر اس برایش ثبت می

رفت یا شمارِ  اش نمی رفت تا به مردم سالم کند؛ چراکه کسی به خانه به بازار می
دید و به  افرادي بود که در بازار می تر از  رفتند، خیلی کم اش می کسانی که به خانه

سالم یابیم: شایسته است که انسان، از کثرت  جاست که درمی گفت. این آنان سالم می
کردن خسته و رنجور نشود. لذا اگر در مسیرِ رفتن به مسجد صد نفر را دیدید، به 

 ست. سان به هزار نیکی، دست یابید. این، نعمت بسیار بزرگی ها سالم کنید تا بدین آن
هاست و نشان  گر اشتیاقِ فراوانِ سلف صالح به کسبِ نیکی این روایت، نشان

 $عمر کردند. ابن ان ما، در کسب نیکی کوتاهی نمیها بر خالف دور دهد که آن می
ترین عالقه را به انجام کارهاي نیک داشتند؛ باري  یکی از افرادي بود که بیش

هرکس در تشییع «بیان کرد که  حدیثی از پیامبر $عمر براي ابن ابوهریره
ريِ میت سپا یابد و اگر تا خاك ي یک قیراط پاداش می اندازه اي شرکت کند، به جنازه
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پرسیدند: اي  اهللا از رسول». شود صبر نماید، پاداش دو قیراط برایش ثبت می
ْصَغُرُهَما ِمثُْل «قدر است؟ فرمود:  خدا! دو قیراط چه رسول

َ
: أ َعِظيَمْ�ِ

ْ
ََبلَْ�ِ ال

ْ
ِمثُْل اجل

ُحدٍ 
ُ
 ».است "کوه احد"ها، مانند  ترین آن همانند دو کوه بزرگ که کوچک«یعنی:  )1(.»أ

هاي فراوانی  پس ما، تا کنون قیراط«پس از شنیدنِ این حدیث، فرمود:  $عمر ابن
شد، در تشییع  و از آن پس، از مرگ هر مسلمانی که آگاه می». ایم را از دست داده

گونه بودند و از هر عمل نیکی که  ي سلف صالح این کرد. همه اش شرکت می جنازه
ي ما  خواهیم که همه ورزیدند. از اهللا متعال می ادرت مییافتند، به انجامِ آن مب اطالع می

یقین اهللا بر هر کاري  شتابند؛ به ها می را در شمارِ کسانی قرار دهد که به سوي نیکی
 تواناست.

گفت، » گُنده شکم«به طفیل که شکمِ بزرگی داشت،  $اما این که عبداهللا بن عمر
یا بدین قصد که خواسته باشد او از روي شوخی و صمیمیت بود؛ نه از روي تمسخر 

 به ابوهریره گونه که پیامبر ریشخند بگیرد. همان خاطر شکمِ بزرگش به را به
 »یا ابا هر!«فرمود: 

*** 

 .نقل از ابوهریره به 945؛ و مسلم، ش: 1325صحیح بخاري، ش:  )1(
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الُم َعلَيُْ�م َورمَْحُة اهللا َوَ�رَ «کننده بگوید:  مستحب است که سالم و ضمیر  »تُهُ �َ السَّ
کند، یک نفر باشد. و  رد؛ هرچند طرفی که به او سالم میبیاو -»کُم« -جمع 
الُم َورمَْحُة اهللا َوَ�رَ «ي سالم بگوید:  دهنده پاسخ و در ابتداي جوابش،  »تُهُ �َ وََعلَيُْ�م السَّ

 بیاورد. "واو عطف"

 انلَّيِبِّ  $عن ِعمران بن حص� -٨٥٥
َ

يُ�م،  قال: جاَء رُجٌل إىِل
َ
الُم َعل فقال: السَّ

َردَّ 
َ
س، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ف

َ
ْيِه ُ�مَّ َجل

َ
يُ�م َورمَْحَُة اهللا، » َعرْشٌ : «َعل

َ
الُم َعل ُ�مَّ َجاَء آَخُر َ�َقال: السَّ

َس، فقال: 
َ
َجل

َ
َرَدّ عليِه ف

َ
يُ�م َورمَْحَُة اهللا »ِعرْشون«ف

َ
الُم َعل ، ُ�مَّ َجاَء آَخُر َ�َقال: السَّ

س، 
َ
َجل

َ
َرَدّ عليِه ف

َ
ونَ «فقال: َوَ�َرَ�تُه، ف

ُ
الَث

َ
[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این  ».ث

 )1(حدیث را حسن دانسته است.]
الُم «آمد و گفت:  گوید: مردي نزد پیامبر می $عمران بن حصین ترجمه: السَّ

ده «فرمود:  گاه آن مرد نشست. پیامبر جوابِ سالمِ او را داد و آن . پیامبر»َعلَيُ�م
الُم َعلَيُ�م َورمَْحَُة «سپس مردي دیگر آمد و گفت: ». (نیکی براي او ثبت شد) السَّ

بیست «فرمود:  جوابِ سالم او را هم داد و آن مرد نشست. پیامبر . پیامبر»اهللا
الُم َعلَيُ�م «سپس شخصِ دیگري آمد و گفت: ». (نیکی براي او ثبت گردید) السَّ

گاه آن مرد نشست.  او را نیز داد و آن جوابِ سالمِ . پیامبر»َورمَْحَُة اهللا َوَ�َرَ�تُه
 ».سی (نیکی براي او ثبت شد)«فرمود:  پیامبر

المَ : «قالت: قال يِل رسوُل اهللا &وعن اع�شة -٨٥٦ ْيِك السَّ
َ
 َعل

ُ
». هذا ِجربِ�ُل يَقرَأ

لت: 
ُ
الُم ورمْحَُة اهللا َوَ�َرَ�تُهُ «قالت: ق ْيِه السَّ

َ
هاي  وایت[متفقٌ علیه؛ در برخی از ر ».َوَعل
 ي  ها نیامده است. البته واژه آمده و در برخی از روایت »َوَ�َرَ�تُهُ «صحیحین، لفظ

 )2(شود.] اضافی در روایت راويِ ثقه (قابل اعتماد)، پذیرفته می

 .4327ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )1(
 .2447)؛ و صحیح مسلم، ش: 3768، 3217صحیح بخاري، ش: ( )2(
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اي عایشه! این جبرئیل «به من فرمود:  اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:
الُم ورمْحَُة اهللا «گوید: گفتم:  می &عایشه». کند است و به تو سالم می وََعلَيِْه السَّ

 هاي اهللا بر او باد.] . [یعنی: سالم و رحمت و برکت»َوَ�َرَ�تُهُ 

 حىتَّ ُ�َفَهم َ�ْنُه،  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ�ٍس  -٨٥٧
ً
الثا

َ
م بَِ�لمٍة أاَعدَها ث

َّ
اكَن إذا تََ�ل

 
َّ
يهم َسل

َ
َم َعل

َّ
َسل

َ
ْوٍم ف

َ
 ىلَعَ ق

َ
ىت

َ
.َو�ذا أ

ً
الثا

َ
يهم ث

َ
 )1([روایت بخاري] م َعل

را سه بار تکرار  گفت، آن که سخنی می هنگامی گوید: پیامبر می انس ترجمه:
گفت، سه  آمد و به آنان سالم می را بفهمند؛ و هرگاه نزد گروهی می کرد تا مردم آن می

 کرد. بار سالم می
ست که مردم،  انیگوید: این، (=تکرارِ سخن و سالم) مربوط به زم /[نووي
 زیاد باشند.]

 شرح
ي چگونگی سالم کردن  بابی درباره» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

کننده چگونه سالم دهد و هنگامِ سالم کردن یا در جوابِ  گشوده است؛ یعنی سالم
الُم «کننده بگوید:  گوید: مستحب است که سالم می /سالم، چه بگوید؟ مؤلف السَّ

کند،  و ضمیر جمع بیاورد؛ هرچند طرفی که به او سالم می »تُهُ �َ ُة اهللا َوَ�رَ َعلَيُْ�م َورمَْح 
استدالل کرده است.  $یک نفر باشد. وي، سپس به حدیث عمران بن حصین

الُم َعلَيُ�م«آمد و گفت:  گوید: مردي نزد پیامبر می عمران جوابِ  . پیامبر»السَّ
». ده (نیکی براي او ثبت شد)«فرمود:  پیامبر گاه آن مرد نشست. سالمِ او را داد و آن

الُم َعلَيُ�م َورمَْحَُة اهللا«سپس مردي دیگر آمد و گفت:  جوابِ سالم او  . پیامبر»السَّ
». بیست (نیکی براي او ثبت گردید)«فرمود:  را هم داد و آن مرد نشست. پیامبر

الُم َعلَيُ�م َورمَْحَ «سپس شخصِ دیگري آمد و گفت:   . پیامبر»ُة اهللا َوَ�َرَ�تُهالسَّ
سی (نیکی براي «فرمود:  گاه آن مرد نشست. پیامبر جوابِ سالمِ او را نیز داد و آن

بیان فرمود که براي شخصِ نخست، ده نیکی  اهللا ترتیب رسول بدین». او ثبت شد)

 ).95، 94صحیح بخاري، ش: ( )1(
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است و براي دومین نفر، بیست نیکی؛ و براي سومین شخص، سی نیکی ثبت شد؛ 
 ها در جواب سالم، عبارتی را افزود. یک از آن زیرا هر

کند، آیا بهتر  گاه که به یک نفر سالم می علما اختالف نظر دارند که انسان آن
 ؟»السالم علي�م«بگوید یا  »السالم عليک«است که 

نیز  باشد و از پیامبر بهتر می »السالم عليک«صحیح، این است که گفتنِ 
آمده است. و اما  )1(»ُمىسء الصالة«گونه که در حدیث  نگونه ثابت شده است. هما این

مورد است؛ زیرا حدیث  بی $به حدیث عمران بن حصین /استدالل مؤلف
اي به دیدگاه وي  کند و در آن هیچ اشاره را تأیید نمی /دیدگاه مؤلف عمران

گفت که  »السالم علي�م«آمد، از آن جهت  نیست؛ بلکه شخصی که نزد پیامبر
نشسته بودند و او، به همه سالم کرد. لذا اگر طرف مقابلِ شما، یک  اي با پیامبر هعد

و اگر طرف مقابل یک نفر است، پس با  »السالم علي�م«گروه باشند، بگویید: 
 َورمَْحَُة اهللا«به او سالم کنید. و بهتر است که افزون بر این،  »السالم عليک«عبارت« 

را بر آن بیفزایید، بهتر خواهد بود؛ چراکه بر هر عبارتی، ده  »َ�تُهَوَ�رَ «نیز بگویید و اگر 
 ست. بسنده کنید، کافی »السالم عليک«نیکی مترتب است و اگر به گفتنِ 

المُ «ي سالم باید بگوید:  دهنده پاسخ ست که  ؛ البته این، در صورتی»وََعلَيُْ�م السَّ
کننده با  بر آن نیفزاید. ولی اگر سالمبگوید و چیزي  »السالم عليک«کننده، فقط  سالم

 : الُم َعلَيَك َورمَْحَُة اهللا«عبارت دهنده نیز باید الاقل عینِ این  سالم کند، پاسخ »السَّ
الُم َعلَيَك َورمَْحَُة اهللا«سالم را پاسخ دهد و بگوید:   فرماید: ؛ زیرا اهللا متعال می»السَّ

ْ فََحيُّو بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  ا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ٓ  أ      ]٨٦:  النساء[  ﴾ُردُّوَها

 گویند، بهتر یا همانند آن پاسخ دهید. و هنگامی که به شما سالم می

واو "ي سالم، در ابتداي جوابش،  دهنده مستحب است که پاسخ«گوید:  مؤلف می
او و"دهنده در جوابِ سالم  این، خوب است؛ زیرا وقتی پاسخ». بیاورد "عطف
شود که پاسخش معطوف به  ، روشن می»علیکم...و«گوید:  آورد و می  می "عطف

خواند،  از میروش درست نماز را به شخصی که بد نم ست که در آن، پیامبر منظور، حدیثی )1(
 آموزش داد. (مترجم)
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ایرادي  "واو عطف"کننده با آن سالم گفته است. البته نگفتنِ  ست که سالم عبارتی
ْ ﴿ نیاورد:  "واو عطف"در جوابِ سالمِ فرشتگان،  ندارد. زیرا ابراهیم ٰ  َ�َقالُوا ۖ مٗ َسَ�  ا

». سالم گفتند؛ (ابراهیم) نیز سالم گفت فرشتگان)«(یعنی:    ]٢٥: الذاريات[ ﴾مٞ َسَ�ٰ  قَاَل 
 در جوابِ سالم بهتر است و نیاوردنِ آن، ایرادي ندارد. "واو"لذا آوردنِ 

رسانند، در جواب  چنین سنت است که وقتی سالمِ کسی را به شخصی می هم
، »يه وعليک السالمعل«یا  »عليک وعليه السالم«. و اگر بگوید: »عليه السالم«بگوید: 

کننده را به این شخص  بهتر است. زیرا حاملِ سالم، کارِ خوبی کرده که سالمِ سالم
رسانده است و باید از او قدردانی شود. لذا اگر یک نفر به شخصی بگوید: سالمِ مرا 

، در »فالنی به تو سالم رساند«شخص این کار را بکند و بگوید:  به فالنی برسان؛ و آن
عليه «؛ و اگر در جوابِ سالم به گفتنِ »عليه وعليک السالم«باید گفت: جوابش 

 &را به عایشه سالمِ جبرئیل بسنده کرد، ایرادي ندارد؛ زیرا پیامبر »السالم
الُم...«گونه داد که:  جوابِ سالمِ جبرئیل را این &رساند و عایشه . »وََعلَيِْه السَّ

سی سالمِ شخصی دیگر را به شما گاه که ک شود: آن جاست که روشن می این
المُ «رساند، باید بگویید:  می . اما آیا اگر کسی به شما بگوید که سالم مرا به »وََعلَيِْه السَّ

 فالنی برسان، رساندنِ سالمش بر شما واجب است یا خیر؟
اند: اگر برایش تعهد کردید که این کار را انجام دهید، پس  باره گفته علما در این

اجب است که سالم او را به شخصِ مورد نظرش برسانید؛ زیرا در بر شما و
 فرماید: صورت سالم، امانت است و اهللا متعال می این

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
    ]٥٨:  النساء[  ﴾لَِهاأ

 س دهید.ها را به صاحبانش بازپ دهد که امانت اهللا به شما فرمان می 

وقتی شما این امانت را قبول کردید، پس باید به تعهد خود عمل کنید؛ اما اگر 
اگر «و شما سکوت کنید یا به او بگویید: » سالمِ مرا به فالنی برسان«به شما گفت: 

، یا چنین سخنی گفتید، رساندن سالمش »رسانم فراموش نکردم، سالم تو را به او می
خاطر داشته باشید؛ زیرا انجامِ این  ب است که آن را بهتنها در صورتی بر شما واج
یاد داشته باشید. البته بهتر است که انسان،  اید که آن را به عمل را مشروط به این کرده

به هرکس که جویاي حالَم بود «دیگران را با این کار به زحمت نیندازد؛ بلکه بگوید: 
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که شخصِ  خوب است؛ اما این این،». ي من پرسید، سالم مرا برسان یا درباره
بسا حاملِ سالم در زحمت بیفتد یا از شما شرم کند و به  مشخصی را نام ببرید، چه

رساند؛ اما فراموش کند یا مدتی طوالنی بگذرد و یا  شما قول دهد که سالمتان را می
 اش عمل نماید. به هر دلیلی نتواند به وعده

 آن آمده است: پیامبر را ذکر کرده که در سپس حدیث انس /مؤلف
را  داد، آن گاه که سالم می کرد و آن بار تکرار می گفت، آن را سه که سخنی می هنگامی

کرد که سخنش را  فرمود. البته زمانی سخنش را سه بار تکرار می سه بار تکرار می
کرد. زیرا نیازي به  را تکرار نمی فهمیدند، آن فهمیدند؛ اما اگر سخنش را می خوب نمی

شود، نیست؛ اما اگر گوشِ شنونده، سنگین بود یا به هر  تکرارِ سخنی که فهمیده می
دلیلی مانند سر و صداي پیرامونش، سخنِ شما را نفهمید، دوباره سخنتان را تکرار 
کنید و اگر باز هم نفهمید، سخنتان را براي سومین بار تکرار نمایید و بیش از این، 

اي سه بار اجازه بخواهد  ر شخصی براي ورود به خانهگونه که اگ درست نیست. همان
چنین  و به او اجازه داده نشود، باید بازگردد و بر اجازه خواستن پافشاري نکند. هم

اگر با شخصی سه بار سخن بگویند و او هیچ نگوید یا نفهمد، او را به حالِ خود رها 
وباره به او سالم دهید و چنین اگر به یک نفر سالم کردید و متوجه نشد، د کنند. هم

اگر باز هم متوجه نشد، براي سومین بار به او سالم کنید و چون جواب نداد، او را 
ترك نمایید. و نیز اگر به کسی سالم کردید، اما جوابِ سالمتان را خوب نداد؛ مثالً 

و » خوش آمدید«و او در پاسختان فقط گفت:  »السالم عليک«شما به او گفتید: 
یا به صورت شرعی، جواب سالمتان را نداد، دوباره به او سالم کنید و اگر باز نیکی  به

توانید تا سه بار به او سالم کنید و  هم به همان شکل سالمتان را پاسخ گفت، می
گونه جواب داد، بیش از سه بار  ؛ اما اگر سومین بار نیز همین»السالم عليک«بگویید: 

ذکر دهید که این طرزِ جواب دادن، کافی نیست و در به او سالم نکنید؛ بلکه به او ت
، »خوش آمدید«و عباراتی چون  »عليک السالم«، باید بگوید: »السالم عليک«جوابِ 

 آید. شمار نمی جوابِ سالم به
*** 
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ْقَداد -٨٥٨
ْ
نَّا نَْرَ�ُع لِلنَّيِبِّ  وعن امل

ُ
و�ِل قال: ك لنَب  يِف َحِديثِِه الطَّ

َّ
نَِصيَبُه ِمَن ال

َجاَء انلَّيِبُّ 
َ
 َو�ُسِمُع ايَلقظاَن ف

ً
ُم �سليًما اليُوقُِظ نَائِما

ِّ
يَُسل

َ
يِل ف

َّ
َما  َ�َيِجُئ ِمَن الل

َ
َسلمَّ ك

َ
ف

ُم.
ِّ
 )1([روایت مسلم] اكَن �َُسل

در اثناي شب  داشتیم؛ پیامبر را برایش برمی ما سهمِ شیرِ پیامبر ترجمه:
ساخت و صدایش به (افراد)  ته را بیدار نمیکرد که خف اي سالم می گونه آمد و به می

 آمد و مانند گذشته سالم کرد. -شبی طبق معمول -رسید. پیامبر بیدار می

 َوُعْصبٌة ِمَن  أنَّ رسوَل اهللا &عن أسماء بنِت يز�د -٨٥٩
ً
َمرَّ يِف الَمْسِجد يَْوما

لْوي �ِيِدهِ بالتَّسليم.
َ
عُوٌد فأ

ُ
ا روایت کرده و آن را حسن [ترمذي این حدیث ر النِّساء ق

 )2(دانسته است.]
در حالی که گروهی از  اهللا گوید: روزي رسول می &اسماء بنت یزید ترجمه:

ي سالم، تکان  نشانه نشسته بودند، از مسجد گذشت و دستش را به -در مسجد -زنان 
 داد.

 براي سالم کردن، هم لفظ [نووي گوید: این حدیث بر آن حمل شده که پیامبر
که روایت ابوداود، این را  سالم را گفته و هم با دست خویش اشاره کرده است؛ چنان

 ؛ یعنی: به ما سالم کرد]»فََسلََّم َعلَيْنَا«کند. زیرا در آن آمده است:  تأیید می

مامة -٨٦٠
ُ
ُهم : «قال: قال رسوُل اهللا َوعن أيب أ

َ
ْوَ� انلِّاس بِاهللاِ َمْن بََدأ

َ
إنَّ أ

الَ  [این حدیث در صفحات بعد نیز آمده است و ابوداود و ترمذي روایتش  ».مِ بالسَّ
 )3(اند و ترمذي آن را حسن دانسته است.] کرده

ترین مردم به اهللا،  نزدیک«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوامامه ترجمه:
 )4(».ست که آغازگرِ سالم کردن به مردم باشد کسی

 .2055صحیح مسلم، ش:  )1(
 .4336ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )2(
 .4328ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی2011صحیح الجامع، ش:  )3(
 دستی کند. (مترجم) یعنی در سالم کردن، پیش )4(
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ُهَجيْ  -٨٦١
ْ
َ�ْيُت رسوَل اهللا ِ�ِّ وعن أيب ُجَريِّ ال

َ
الُم يا  قال: أ ْيَك السَّ

َ
ُت:َعل

ْ
َ�ُقل

يَُّة املو�
َ

ْيَك الّسالُم حت
َ
الُم، فإن َعل ْيَك السَّ

َ
[این حدیث  ».َرسوَل اهللا. فقال: الَ�ُقْل َعل

را  اند و ترمذي آن طور کامل گذشت و ابوداود و ترمذي، روایتش کرده تر به پیش
 )1(]حسن صحیح دانسته است.

السالم  آمدم و گفتم: علیک اهللا گوید: نزد رسول می ابوجرَي هجیمی ترجمه:
السالم، درود و سالمِ مردگان  السالم؛ زیرا علیک نگو: علیک«خدا! فرمود:  اي رسول

 ».است
 شرح

مؤلف چند حدیث در باب آداب سالم و کیفیت آن، نقل کرده است؛ از جمله: 
هنگام که وارد خانه  شب در آن آمده است: پیامبر که حدیث مقداد بن اسود

که بیدار  ساخت و آنان کرد که خفته را بیدار نمی اي سالم می گونه آرامی و به شد، به می
شنیدند. لذا زیبنده است که انسان هنگامِ ورود به اتاق یا هر  بودند، سالمش را می

را بشنوند و  دهد که افراد بیدار آناي سالم  گونه اند، به جایی که کسانی در آن خوابیده
خفتگان را بیدار نکند؛ زیرا کسی که خوابیده است، دوست ندارد که کسی او را بیدار 

ویژه آنکه برخی از مردم اگر از خواب بیدار شوند، خواب از چشمشان  نماید؛ به
بلندي در و صدا -توانند تا صبح بخوابند. لذا سالم کردن با صداي بلند  پرَد و نمی می

رو وقتی وارد  ي اذیت و آزارِ دیگران است. از این مایه -جایی که کسی خوابیده است
شوید، حقّ آنان را که بیدارند، با سالم کردن ادا کنید و از آزار رساندن  چنین جایی می

را بشنوند  اي سالم کنید که افراد بیدار، آن گونه به خفتگان، بپرهیزید؛ یعنی آهسته و به
 را نشنوند. اند، آن که خوابیده نانو آ

از کنارِ زنانی  را روایت کرده است که: پیامبر &سپس حدیث اسماء /مؤلف
ي سالم، اشاره کرد.  نشانه که در مسجد نشسته بودند، گذشت و با دست خویش به

براي سالم کردن، هم لفظ  گوید: این حدیث بر آن حمل شده که پیامبر نووي می
ي  سالم را گفته و هم با دست خویش اشاره کرده است. زیرا از سالم کردن با اشاره

تنهایی نهی شده است؛ اما ایرادي ندارد که کسی، ضمن گفتنِ لفظ سالم، با  دست به

 گذشت. 800ي  هشمار تر به ؛ این حدیث پیش1403السلسلۀ الصحیحۀ، ش:  )1(
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کننده  ویژه زمانی که انسان از سالم را تکان دهد؛ به دست خود نیز اشاره کند یا آن
کننده با دست  له دارد و یا ناشنواست و براي درك سالم، نیاز است که سالمفاص

گوید و هم دستش را تکان  خویش اشاره کند. در چنین شرایطی، هم لفظ سالم را می
دهد. برخی از مردم عادت دارند که وقتی سوارِ ماشین (خودرو) هستند، براي  می

آید و مطابق سنت نیست. البته برخی  نمیشمار  زنند؛ این، سالم به سالم کردن بوق می
زنم تا  هدفم از بوق زدن، سالم کردن نیست؛ بلکه ابتدا بوق می«گویند:  از مردم می

امیدوارم که این کار، اشکالی ». کنم گاه به او سالم می طرف مقابل متوجه شود و آن
ف سنت گزینِ سالم کردن باشد، بدون شک خال نداشته باشد؛ اما اگر بوق زدن جاي

است. زیرا سنت، این است که انسان با زبانش سالم کند و اگر صدایش به طرف 
رسد، با دستش نیز اشاره نماید تا شخصِ دور یا ناشنوایی که به او سالم  مقابل نمی

 شود، متوجه گردد. می
ي سالم را ذکر کنیم و بگوییم:  چنین هنگام سالم کردن، ابتدا باید واژه هم

الُم عَ « گوییم:  . و اگر طرف مقابل جماعتی بودند، می»لَيَك َورمَْحَُة اهللا َوَ�َرَ�تُهالسَّ
الُم َعلَيُ�م َورمَْحَُة اهللا َوَ�َرَ�تُه« توسط  »عليک السالم«از گفتنِ  . اما پیامبر»السَّ

؛ یعنی مردم »درود و سالمِ مردگان استاین، «کننده نهی نموده و فرموده است:  سالم
که شاعرشان  کردند. چنان اهلیت بر مردگانشان بدین ترتیب سالم میدر دوران ج

 چنین گفته است:
 قيس بن اعمر عليک سالم اهللا 

[توضیح: شاعر در این بیت براي درود فرستادن بر قیس بن عامر که مرده بود، 
 ».]را ذکر کرده است -ي علیک یعنی واژه -مطابق روش آن دوران ابتدا گزاره

پنداشتند  را، هرچند که غایب بودند، حاضر و در برابر خویش میها مرگانش  آن
ي خویش سالم  گونه به مرده دادند و این سان آنان را مورد خطاب قرار می و بدین

از این طرزِ سالم کردن  رو پیامبر . از این»عليک سالم اهللا«گفتند:  کردند که می می
ت و به روشِ مردمِ دوران جاهلیت نهی فرمود؛ چراکه این، درود و سالِم مردگان اس

الُم َعلَيَك «، بگویید: »عليک السالم«مانَد. لذا به جاي گفتن:  می . این، روش »السَّ
 .-داند و اهللا بهتر می -درست در سالم کردن است. 
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از کنارِ زنانی که در مسجد  پیامبر& آمده است: در حدیث اسماء بنت یزید
گوید:  ي سالم، اشاره کرد. نووي می نشانه ویش بهنشسته بودند، گذشت و با دست خ

براي سالم کردن، هم لفظ سالم را گفته و  این حدیث بر آن حمل شده که پیامبر
تنهایی  ي دست به هم با دست خویش اشاره کرده است. زیرا از سالم کردن با اشاره

 زبان باشد. نهی شده است و سالم باید به
کرد؛ زیرا دلیلِ نهی، یعنی  به زنان سالم می پیامبردهد که  این حدیث، نشان می

رو مرد نامحرم نباید به زن سالم کند؛ چراکه ممکن  کلی منتفی بود. از این خطر فتنه به
است دو طرف در فتنه بیفتند؛ و این ممنوعیت، براي دختر و پسرِ جوان، شدیدتر 

د و نه مرد نامحرم به زن بیگانه. است. بنابراین، نه زنِ نامحرم به مرد بیگانه سالم بگوی
اما اگر مردي به نیکوکاري معروف بود و از کنارِ زنانی که در مسجد یا کالسِ درس 

ها سالم کند؛ زیرا علت  اند، عبور کرد، ایرادي ندارد که به آن و امثال آن گرد هم آمده
کردن مرد به کنیم. اما در سالم  ي ما به مسجد رفت و آمد می ست و همه نهی، منتفی

چنین اگر مردي وارد  ي بزرگی وجود دارد. هم بیند، فتنه زنی که در کوچه و بازار می
اند، ایرادي ندارد  ي خویش شد و دید که تعدادي از زنان به دیدنِ همسرش آمده خانه

کننده  چه نگران ست. آن ها سالم کند؛ زیرا در این حالت نیز خطر فتنه، منتفی که به آن
دیگر است و یک  ي فساد در سالم کردن نامحرمان به یک فتنه و زمینه است، خطر

 ».دفع مفاسد نسبت به جلب منافع، اولویت دارد«گوید:  ست که می ي شرعی قاعده
سن و سال باشد و  چه جوان و کم -یابیم: دست دادن با زن جاست که درمی این

ز روي حایلی مثل پرده و طور مستقیم و نه ا جایز نیست؛ نه به -سال چه پیر و کهن
 پارچه. اما دست دادن با زنِ محرم، جایز است. واهللا اعلم.

*** 



 باب: آداب سالم -133

ايش «قال:  أنَّ رسوَل اهللا وعن أيب هر�رة -٨٦٢
ْ
َمايِش، َوامل

ْ
ُم الرَّاكُِب ىلَعَ ال

ِّ
�َُسل

ثِ�ِ 
َ
 )1([متفق علیه] ».يلَعَ الَقاِعد، والقليُل ىلع الك

بِ�ِ «رواية ابلخاري: َوِ� 
َ
ك

ْ
غُ� ىلع ال  ».والصَّ

سواره بر پیاده، و پیاده بر «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».تر سالم کنند تر بر گروه بیش نشسته، و شمارِ کم

 ».و کوچک بر بزرگ«و در روایت بخاري آمده است: 

مامة ُصديِّ بن عجالن ابلاِهِ�  -٨٦٣
ُ
ْوَ� : «قال: قال رسوُل اهللا َوعن أيب أ

َ
إنَّ أ

الَمِ  ُهم بالسَّ
َ
 )2([روایت ابوداود با اسناد جید] ».انلِّاِس بِاهللاِ َمْن بََدأ

مامةَ 
ُ
مذي عن أيب أ   َوَرَواهُ الرتِّ

ُ
ُهَما َ�ْبدأ َتقياِن �ُ�ّ

ْ
�ِيَل يارسوَل اهللا، الرَُّجالِن يَل

الم، قال:   گوید: حدیثی حسن است.] [ترمذي می ».أْوالُهَما باهللا تعاىل«بالسَّ
ترین مردم به اهللا،  نزدیک«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوامامه ترجمه:

 )3(».ست که آغازگرِ سالم کردن به مردم باشد کسی
روایت کرده است که: گفته شد: اي  ترمذي این حدیث را از ابوامامه

کنند، ابتدا سالم دهد؟  برخورد میدیگر  یک از دو نفري که با یک خدا! کدام رسول
 ».ترینشان به اهللا متعال  نزدیک«فرمود: 

 
 
 

 .2160؛ و صحیح مسلم، ش: 6231صحیح بخاري، ش:  )1(
تر  . این حدیث، پیش4328ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی2011صحیح الجامع، ش:  )2(
 گذشت. 860ي  شماره به
 دستی کند. (مترجم) یعنی در سالم کردن به دیگران، پیش )3(
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 شرح
در باب آداب سالم آورده » الصالحین ریاض«این احادیث را در کتابش  /نووي

را  ها پرداختیم. وي، سپس حدیث ابوهریره تر به شرح برخی از آن است و پیش
 کند؟ تدا سالم میذکر کرده که در آن آمده است که چه کسی، اب

نماید؛  دستی می گوییم: کسی که از همه بهتر است، در سالم کردن پیش می
خورد، در سالم  به هرکس که برمی  عنوان برترین آفریده به گونه که پیامبر اکرم همان

گرفت. لذا همواره بکوشید که در سالم کردن، از دوستان خود  کردن از او پیشی می
کنید؛ گرچه طرف مقابل از شما  شما باشید که ابتدا سالم میسبقت بگیرید و این، 

دستی  ها پیش ست که در سالم کردن به آن تر باشد. زیرا بهترین مردم، کسی کوچک
هاست.  ست که آغازگرِ سالم به آن ترین مردم به اهللا متعال نیز کسی کند و نزدیک می

اشید؟ پس آغازگرِ سالم کردن ب ترین مردم به اهللا آیا مگر دوست ندارید که نزدیک
 دستی نمایید. به مردم باشید و در سالم کردن به دیگران، پیش

سواره «فرمود:  یادآور شده است که پیامبر سپس مؤلف در حدیث ابوهریره
تر، و کوچک بر بزرگ سالم  تر بر گروه بیش بر پیاده، و پیاده بر نشسته، و شمارِ کم

جا که  باشد و از آن ز پیاده است و پیاده، باالتر از نشسته میزیرا سواره باالتر ا». کنند
تر  تر است، لذا گروه اندك بر گروه بیش تر، بیش از حقّ شمارِ کم حقِ تعداد بیش

تر بر  تر از خود سالم کند؛ زیرا بزرگ طور کوچک به بزرگ سالم دهند. و همین
تر به  اسشان نباشد، جمعِ بیشتر حو تر از خود، حق دارد. اما اگر تعداد کم کوچک

تر سالم دهد؛ نباید  تر، حواسش نباشد، بزرگ چنین اگر کوچک ها سالم کنند. هم آن
بدین معنا نیست که سالم کردنِ  سنت سالم کردن، ترك شود. این سخنِ پیامبر

تر گفتیم، بهتر است که با  گونه که پیش تر، حرام است؛ بلکه همان تر به کوچک بزرگ
ترین مردم به اهللا  تر از خود، سالم کنید؛ زیرا نزدیک تر بودن، به کوچک بزرگ وجود

 هاست. ست که آغازگر سالم کردن به آن متعال، کسی
*** 



ي  باب: مستحب بودن تکرار سالم به کسی که به فاصله -134
صورت که به جایی وارد و  اندك، دیدارش تکرار گردد؛ بدین

همان لحظه داخل بیاید یا درختی گاه در  سپس خارج شود و آن
 دو حایل شود یا چیزي مانند آن، در میانِ آن

 انلَّيِبِّ  عن أيب هر�رةَ  -٨٦٤
َ

َص�َّ ُ�مَّ جاء إىِل
َ
 يِف حديِث امليِسءِ َصالتُُه �نَُّه جاء ف

الم فقال:  ْيِه السَّ
َ
َرَدّ َعل

َ
ْيِه ف

َ
َم َعل

َّ
َسل

َ
إنََّك لم تَُصلِّ «ف

َ
َصلِّ ف

َ
، ُ�مَّ جاء ؛ »ارجع ف َص�َّ

َ
رََجَع ف

َ
ف

َم ىلَعَ انلَّيِبِّ 
َّ
َسل

َ
الَث َمرَّاٍت. ف

َ
 )1([متفق علیه] َحىّت َ�َعل ذلَك ث

گزارد،  شخص که نمازش را درست نمی ي آن درباره از ابوهریره ترجمه:
آمد و به  گاه نزد پیامبر آمد و نماز خواند؛ آن -به مسجد -روایت است که آن مرد 

بازگرد و نماز بخوان؛ «جوابِ سالمش را داد و فرمود:  م کرد؛ پیامبرایشان سال
آمد و  آن مرد بازگشت و نماز گزارد؛ سپس نزد پیامبر». اي چراکه تو نماز نخوانده

 که این کار را سه بار انجام داد. به ایشان سالم کرد. تا این

َحَد�ُ «قال:  اهللاوََ�ْنُه َ�ْن رسوِل  -٨٦٥
َ
يِقَ أ

َ
ْت إذا ل

َ
إْن َحال

َ
ْيِه، ف

َ
ْم َعل

ِّ
يَُسل

ْ
ل
َ
َخاهُ ف

َ
ْم أ

ْيه
َ
ْم َعل

ِّ
يَُسل

ْ
ل
َ
ِقَيُه ف

َ
 )2([روایت ابوداود] ».بَيَْنُهَما َشَجَرٌة أو ِجَداٌر أْو َحَجٌر ُ�مَّ ل

هرگاه کسی از شما با برادرِ «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
م کند؛ و اگر درختی یا دیواري یا سنگی در (مسلمانِ) خود برخورد کرد، به او سال

 ».به او سالم بگوید -دوباره نیز -میانشان حایل شد و باز او را دید، 
*** 

 .397 ؛ و صحیح مسلم، ش:757صحیح بخاري، ش:  )1(
ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی186؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 789صحیح الجامع، ش:  )2(

4332. 

                                           



ي  هنگامِ ورود به خانه باب: مستحب بودن سالم کردن به -135
 خویش

 فرماید: اهللا متعال می

ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَدَخلۡ  فَإَِذا﴿ ٰٓ  فََسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َ�ِيَّةٗ  أ  ﴾َطّيَِبةٗ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  �َّ

 ]  ٦١:  النور[  
دیگر سالم کنید که درود و شادباشی خجسته و پاکیزه از  ها به یک پس هنگام ورود به خانه

 سوي اهللا است.

�ٍَس  -٨٦٦ 
َ
َت ىلَع أْهلَِك : «قال: قاَل يِل رسوُل اهللا وََ�ْن أ

ْ
، إذا َدَخل يَا ُ��َّ

َس 
َ
ْيَك َوىلَعَ أهِل بَيْتَِك ف

َ
ْم يَُ�ْن بَر�ًة َعل

ِّ
[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته  ».ل

 )1(باشد.] است: حسن صحیح می
اي پسرم! وقتی نزد «به من فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

 .»ات خواهد بود روي، سالم کن که خیر و برکتی براي تو و خانواده ات می خانواده
 شرح

در این دو باب که پیرامون آداب سالم گشوده، بدین نکته پرداخته  /نووي
جا بیرون رفت و  است که وقتی انسان به برادرِ مسلمانش سالم کرد و سپس از آن

بازگشت، مستحب است که سالمش را تکرار کند  -ي اندك یا زیاد فاصله به -دوباره 
ال: کسی، مهمان دارد و براي مهمانانش آب طور مث و باري دیگري نیز سالم بگوید. به

رود تا چیزِ دیگري براي پذیرایی  کند و دوباره می ها سالم می آورد و به آن و غذا می
گردد، سالم بگوید. این، از نعمت  ها بیاورد؛ مستحب است: هر بار که بازمی از آن

درِ مسلمان، سنت باشد که سالم کردن و تکرارِ آن در هر بار مالقات با برا اسالم می
دیگر را دیده باشند یا لحظات و دقایق  ي اندك یک فاصله کند که به است؛ فرقی نمی

دیگر  تري از دیدارشان گذشته باشد. اهللا متعال به ما دستور داده است که به یک بیش
دیگر  تر به یک سالم کنیم؛ زیرا سالم، عبادت است و اجر و پاداش دارد و هرچه بیش

چنین  شود. لذا اگر اهللا تر می اجر و ثوابمان نزد اهللا متعال نیز بیش سالم کنیم،

 .509ش:  /؛ و ضعیف الترمذي، از آلبانی6389است؛ ر.ك: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف )1(
                                           



 347   ي خویش کردن به هنگامِ ورود به خانه بودن سالم باب: مستحب

آمد؛ اما این، لطف و  شمار می صورت بدعت به داد، تکرارِ سالم بدین دستوري نمی
نعمت اهللا متعال است که وقتی برادرِ مسلمان خویش را براي لحظاتی هرچند اندك 

که در  گویید. یا این اره به او سالم میگردید، دوب کنید و سپس نزدش باز می ترك می
شود و  روید و درختی یا سنگی یا امثال آن در میان شما حایل می مسیري با هم راه می

 بینید، دوباره به او سالم کنید. دیگر را می ي مسیر، یک که در ادامه همین
به حدیث آن مردي استدالل کرده است که وارد مسجد شد و  /سپس مؤلف

زد؛  گزارد که گویا به زمین نوك می اي نماز می گونه سرعت و به د. وي بهنماز خوان
جواب سالمش را داد و  اهللا آمد و به ایشان سالم کرد. رسول سپس نزد پیامبر

بازگرد و نماز بخوان؛ چراکه تو نماز «؛ یعنی: »ارجع فََصلِّ فَإنََّك لم تَُصلِّ «فرمود: 
آمد و به ایشان سالم  از گزارد؛ سپس نزد پیامبرآن مرد بازگشت و نم». اي نخوانده

که این کار را سه بار انجام داد. آن مرد که روشِ درست نماز خواندن را  کرد. تا این
حق برانگیخته است،  سوگند به ذاتی که تو را به«عرض کرد:  دانست، به پیامبر نمی

 این، از حکمت پیامبر». یدیاد ندارم که بهتر از این نماز بگزارم؛ لطفا به من یاد ده
سان او را مشتاقِ کسبِ  بود که هر بار به او فرمود تا باري دیگر نماز بگزارد تا بدین

علم بگرداند و حس نیازش به فراگیريِ روشِ درست نماز خواندن را افزایش دهد؛ 
تري به آن روي  گاه که انسان به چیزي احساس نیاز کند، با اشتیاقِ بیش زیرا آن

آورد. فقیري به پانصد تومان نیاز دارد؛ روشن است که اگر این مبلغ را به او  یم
شود؛ اما اگر این مبلغ را به کسی بدهید که به آن نیاز  بدهید، خیلی خوشحال می

 شود. دهد یا خوشحال نمی ندارد، برایش مهم نیست و به آن اهمیت نمی
دانید و به او دستور داد که هر بار آن مرد را باز گر که پیامبر خالصه این

إَِذا «گاه به او فرمود:  سان او را مشتاقِ علم بگرداند؛ آن نمازش را تکرار کند تا بدین
َ َمَعَك مِ   بَِما تَيرَسَّ

ْ
ْ ُ�مَّ اقَْرأ ِقبْلََة فََكربِّ

ْ
وُُضوَء ُ�مَّ اْستَْقِبْل ال

ْ
ْسِبْغ ال

َ
َالِة فَأ  الصَّ

َ
ُقْرآِن ُ�ْمَت إِىل

ْ
ْن ال

 اْرَكْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َراِكًعا ُ�مَّ اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ قَائًِما ُ�مَّ اْسُجْد َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َساِجًدا ُ�مَّ ُ�مَّ 
 )1(.»اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َجالًِسا ُ�مَّ اْسُجْد َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َساِجًدا ُ�مَّ اْ�َعْل َذلَِك يِف َصَالتَِك لُكَِّها

گاه رو به قبله کن و تکبیر بگو؛  هرگاه قصد نماز کردي، وضوي کامل بگیر؛ آن«ی: یعن

 .نقل از ابوهریره به 397)؛ و مسلم، ش: 6667، 6251، 793، 757صحیح بخاري، ش: ( )1(
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البته بنا بر سایر  -چه از قرآن یاد داري و برایت ممکن است، بخوان.  سپس آن
گاه با آرامش کامل رکوع کن و  آن -ي فاتحه حتماً باید خوانده شود. احادیث، سوره

ست بایست و پس از آن، با آرامشِ کامل سجده سپس سر از رکوع بردار و کامالً را
طور کامل و با آرامش بنشین و سپس با آرامشِ  گاه سر از سجده بردار و به کن و آن

ي نمازت به همین روش عمل  و در همه -این، یک رکعت است -کامل سجده کن. 
مرد،  روشِ نماز خواندن را به آن مرد آموزش داد و آن اهللا ترتیب رسول بدین». نما

 روشِ صحیح نماز را فرا گرفت و رفت.
به این حدیث استدالل کرده است که: وقتی انسان نزد برادر مسلمانش  /مؤلف

باید به او سالم کند.  -ي اندك یا پس از لحظاتی کوتاه فاصله هرچند به -گردد باز می
جا را براي  مثالً در مسجد هستید و براي تجدید وضو یا آوردن کتابی یا امثالِ آن، آن

گردید؛ هنگامِ بازگشتن، دوباره سالم  لحظاتی کوتاه ترك می کنید و سپس باز می
 آید. شمار می اي است و هر سالمی، ده نیکی به کنید. این، کارِ نیک و پسندیده

هنگامِ ورود به خانه مستحب  یادآور شده است که سالم کردن به /سپس مؤلف
 فرماید: می رده است که اهللاباشد؛ وي به این آیه استدالل ک می

ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَدَخلۡ  فَإَِذا﴿ ٰٓ  فََسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َ�ِيَّةٗ  أ   ﴾َطّيَِبةٗ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  �َّ

    ]٦١:  النور[ 
دیگر سالم کنید که درود و شادباشی خجسته و پاکیزه از  ها به یک پس هنگام ورود به خانه

 سوي اهللا است.

گاه به  شوید، نخست مسواك بزنید و آن ي خویش می لذا وقتی وارد خانه
اي پسرم! «فرمود:  گزار خود، انس به خدمت ي خود سالم کنید. پیامبر خانواده

ي   روي، سالم کن که خیر و برکتی براي تو و خانواده ات می وقتی نزد خانواده
درود و شادباشی «؛ یعنی: ﴾َطّيَِبةٗ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ ﴿رو اهللا متعال فرمود:  از این». توست

ات باشند و  چه خانواده -لذا هنگامِ ورود به خانه به ساکنانش». خجسته و پاکیزه است
 سالم کن که این، سنت است. -چه دوستان و همکارانت یا هرکسِ دیگري

*** 
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َس  عن أ�س -٨٦٧
َ
ْيهْم وقال: اكَن رسوُل اهللا�نَُّه َمرَّ ىلَع ِصْبياٍن ف

َ
َم َعل

َّ
ه. ل

ُ
 َ�ْفعل

 )1([متفق علیه]
ها سالم  از کنارِ تعدادي کودك گذشت و به آن روایت است که انس ترجمه:

 داد. این کار را انجام می اهللا کرد و فرمود: رسول
*** 

 .2168؛ و صحیح مسلم، ش: 6247بخاري، ش:  صحیح )1(
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شرطی که ترس به فتنه افتادن وجود نداشته  به  زنان بیگانه
چنین سالم کردنِ زنان به مردان بیگانه بر اساسِ  باشد و هم

 همین شرط

ٌة  عن سهل بن سعد -٨٦٨
َ
ا َعُجوزٌ -قال: اكنَْت فينا اْمرَأ

َ
 -و� رواية: اكنَْت نل

َق َ�َتْطرَُحُه يف الِقْدرِ َوتَُ�ْركِرُ 
ْ
ل �ُُصوِل السِّ

َ
ُخُذ ِمْن أ

ْ
ْينا اجُلُمَعَة  تأ

َّ
َحبَّاٍت مْن َشِع�، فإذا َصل

ُمُه إيْلَنا. ْيها َ�ُتقدِّ
َ
ُم َعل

ِّ
َنا �َُسل

ْ
 )1([روایت بخاري] وانرَْصَ�

و در روایتی دیگر:  -گوید: زنی در میانِ ما بود می سهل بن سعد ترجمه:
جو را  هاي ریخت و دانه آورد و در دیگ می که مقداري چغندر می -پیرزنی با ما بود

خواندیم و  گاه که نماز جمعه را می . آن-افزود شده می و به چغندرِ پخته -کرد  آرد می
 آورد. گفتیم و او، آن غذا را نزد ما می گشتیم، به او سالم می  باز می

م هانئ فاِخَتَة بِنِت أيب َطالب -٨٦٩
ُ
َ�ْيُت انلَّيِبَّ  &وعن أ

َ
الت:أ

َ
يَْوَم الَفْتح َوُهو  ق

َرِت احلديَث. َ�ْغتِسُل 
َ
ْمُت. وَذك

َّ
َسل

َ
 )2([روایت مسلم] َوفاِطمُة �َْسرُتهُ بَِثْوٍب ف

آمدم  گوید: روز فتح مکه نزد پیامبر می &طالب هانی، فاخته بنت ابی ام ترجمه:
اي را براي پوشاندن ایشان گرفته بود؛  پارچه &کرد و فاطمه استحمام می و پیامبر

 حدیث را تا پایان، روایت کرد. هانی گاه ام سالم کردم... آن

ْينا انلَّيِبُّ  &وعن أسماَء بنِت يز�د -٨٧٠
َ
ْيَنا. قالت:َمرَّ َعل

َ
َم َعل

َّ
َسل

َ
روایت  يِف �ِْسَوٍة ف

ابوداود و ترمذي؛ این، لفظ ابوداود است. در روایت ترمذي که آن را حسن دانسته، 
 )3(آمده است:

لْوي �ِيِدهِ بالتَّسليم.َمرَّ يِف الَمْسِجد يَ  أنَّ رسوَل اهللا
َ
عُوٌد فأ

ُ
 َوُعْصبٌة ِمَن النِّساء ق

ً
 ْوما

 ).6248، 5403صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .336؛ و صحیح مسلم، ش: 357صحیح بخاري، ش:  )2(
 گذشت. 859ي  شماره تر به . این حدیث، پیش4336ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )3(
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 اي از ما زنان گذشت و  از کنارِ عده گوید: پیامبر می &اسماء بنت یزید ترجمه:

 به ما سالم کرد.
در  اهللا گوید: روزي رسول می &اسماء بنت یزیدي روایت ترمذي:  ترجمه

ي  شسته بودند، از مسجد گذشت و با اشارهن -در مسجد -حالی که گروهی از زنان 
 دست سالم کرد.

 شرح
ي سالم گفتن به کودکان گشوده است. بسیاري از مردم،  بابی درباره /مؤلف

رو به آنان سالم  دهند و از این ها اهمیت نمی شمارند یا به آن کودکان را ناچیز می
به کوچک و  پیامبر است. زیرا کنند؛ این، بر خالف روش و رهنمود پیامبر نمی

ها سالم کرد و  از کنارِ کودکان گذشت و به آن کرد. انس بن مالک بزرگ سالم می
داد. سالم کردن به  داد؛ یعنی به کودکان سالم می این کار را انجام می گفت: پیامبر

 کودکان، فواید فراوانی دارد؛ از جمله:
 . اهللا متعال فرموده است:پیروي از سنت پیامبر

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ�نَ  َقدۡ لَّ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا    ﴾ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

    ]٢١:  األحزاب[ 
اهللا،  راستی براي شما، براي کسی که به (پاداش) اهللا و روز قیامت امیدوار است، در رسول به

 الگو و سرمشقی نیکوست.

شود و تکبر  سان انسان دچارِ خودپسندي نمی بدین تواضع و فروتنی: -1
 اهللاَما َزاَد «فرموده است:  گیرد. پیامبر اش را باال نمی ورزد و سر و بینی نمی

 َرَ�َعُه 
َّ
ِ إِال َحٌد �َّ

َ
ا، َوَما تََواَضَع أ  ِعزًّ

َّ
اهللا در برابر «یعنی:  )«.)1اهللاَ�بًْدا بَِعْفٍو إِال
خاطرِ اهللا تواضع و  کند و هرکس به را زیاد میاش، عزت او  گذشت بنده

 ».گرداند او را بلندمرتبه می فروتنی نماید، اهللا
هاي اخالقی: زیرا وقتی کودکان ببینند که  عادت دادنِ کودکان به ارزش -2

 کنند. گوید، به این سنت نیک و خجسته عادت می ها سالم می ترشان به آن بزرگ

 .نقل از ابوهریره به 2588صحیح مسلم، ش:  )1(
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کننده را در پی خواهد داشت و  بت به سالماین کار، مهر و محبت کودك نس -3
ترش به او سالم کرده است و  گاه از یاد نبرد که بزرگ بسا کودك هیچ چه

ها،  آید که بچه تر پیش می شخص در دلش بنشیند. زیرا کم سان، محبت آن بدین
 چنین مسایلی را فراموش کنند.

از کناري کودکانی که  این، بخشی از فواید سالم کردن به کودکان است؛ لذا وقتی
 ها سالم کنیم. گذریم، چه خوبست که به آن کنند، می در کوچه بازي می

هاي محرم، سنت است؛ منظور  اما سالم کردن به زنان؛ سالم کردن به همسر و زن
ها براي آن مرد جایز نیست. لذا ایرادي  از محارمِ هر مرد، زنانی هستند که ازدواج با آن

خویش و نیز به محارِم خود مانند خواهر، عمه، دخترِ برادر یا دخترِ ندارد که به همسر 
خواهر خویش سالم کنید؛ اما به زنان نامحرم یا بیگانه سالم نکنید؛ مگر پیرزنانی که در 

ها خطر افتادن در فتنه وجود نداشته باشد؛ اما اگر ترس به فتنه افتادن  سالم کردن به آن
درستی بر این رفته  رو امروزه عادت مردم، به . از اینوجود داشته باشد، سالم نکنید

کنند؛ و این،  دیگر سالم نمی است که زنان و مردان نامحرم در کوچه و بازار به یک
ي  ي خویش شدید و تعدادي از زنانِ آشنا را در خانه اگر وارد خانهدرست است. ولی 

ها سالم کنید؛  ه، به آنخود دیدید، ایرادي ندارد که به شرط منتفی بودن خطر فتن
 تواند به مرد بیگانه سالم کند. چنین اگر خطر فتنه منتفی باشد، زن نیز می هم

ریخت و  حدیث زنی را ذکر کرده است که چغندر را در دیگ آب می /مؤلف
افزود. هر  کرد و به آن می هاي جو را آرد می گاه دانه گذاشت تا بپزد و آن روي آتش می
رفت و به او سالم  ه دوست داشت، پس از نماز جمعه نزد آن زن میک یک از صحابه

از پذیراییِ آن بانو  خورد. صحابه کرد و از غذایی که آن بانو تدارك دیده بود، می می
که اهللا متعال  ها در آن زمان فقیر بودند تا این ترِ آن شدند؛ زیرا بیش خوشحال می

 َكثِ�َةٗ  َوَمَغانِمَ ﴿فرماید:  گونه که می نهاي دنیا را به رویشان گشود؛ هما دروازه
 
ۡ
هاي فراوانی را داد که آن را  نوید غنیمت سان اهللا متعال به اصحاب ؛ بدین﴾ُخُذوَ�َهايَأ
ُ ٱ وََعَدُ�مُ ﴿که فرمود:  آورند. چنان دست می به   َكثِ�َةٗ  َمَغانِمَ  �َّ

ۡ
اهللا، «یعنی:  ﴾ُخُذوَ�َهاتَأ

پس از فتوحات ». آورید نوید داده است که آن را به دست میهاي فراوانی به شما  غنیمت
 فقیر بودند. ترِ صحابه ها، فراوان گردید؛ اما پیش از آن، بیش بود که اموال و دارایی



باب: حرام بودنِ نخست سالم گفتنِ ما به کافران و چگونگی  -138
جواب دادن به سالمِ کافران و مستحب بودن سالم کردن به 

 در آن هم مسلمانان حضور دارند و هم کافران مجلسی که

الَ�َبَدءوا ايَلُهوَد وال انلََّصارى «قال:  أنَّ رسوَل اهللا وعن أيب هر�رة -٨٧١
وهُ إىل أْضَيِقهِ  اضّطرُّ

َ
ِقيُتم أَحَدُهم يِف َطِر�ٍق ف

َ
الِم، فإذا ل  )1([روایت مسلم] ».بالسَّ

شما، ابتدا به یهود و نصارا «: فرمود اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
رو شدید، او را ناگزیر کنید که به  ها روبه سالم نکنید و اگر در راهی با یکی از آن

 ».ترین قسمت راه برود تنگ

وا: : «قال: قال رسوُل اهللا وعن أ�ٍس  -٨٧٢
ُ
يُ�م أهُل الكتاب َ�ُقول

َ
َم َعل

َّ
إَذا َسل

ْيُ�مْ 
َ
 )2([متفق علیه] ».وَعل

گاه که اهل کتاب به شما سالم  آن«فرمود:  اهللا گوید: رسول می سان ترجمه:
 )3(».کنند، شما بگویید: وعلیکم می

سامة -٨٧٣
ُ
َمرَّ ىلَعَ َ�ْلٍس فيه أخالٌط من الُمسلِِمَ�  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ

اِن وايَلُهودِ -والُمرِش�َِ� 
َ
ْيِهم انلَّيِبُّ  -َ�َبدةِ األوث

َ
لَم َعل سَّ

َ
 )4(فق علیه][مت .ف

از کنارِ مجلسی گذشت که مسلمانان و  گوید: پیامبر می اسامه ترجمه:
ها سالم  به آن در آن با هم نشسته بودند و پیامبر -پرستان و یهودیان بت -مشرکان

 کرد.
 
 

 .2167صحیح مسلم، ش: )1(
 .2163؛ و صحیح مسلم، ش: 6258صحیح بخاري، ش:  )2(
گویند: السام علیکم که به معناي مرگ بر  ها معموال می زیرا آن». وعلیکم السالم«یعنی نگویید:  )3(

 شماست. (مترجم).
 .1798)؛ و صحیح مسلم، ش: 6254، 5663صحیح بخاري، ش: ( )4(
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 شرح
به بیانِ حکمِ سالم کردن به کافران » الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

شاره کرده است که حکمِ سالم کردن به جمعی که پرداخته و نیز بدین موضوع ا
 اند، چیست؟ کافران و مسلمانان در آن با هم نشسته

 تر بیان شد که سالم کردن به مسلمانان سنت مؤکده است. پیش
ها سالم کنیم یا  و اما سالم کردن به کفار؛ براي ما جایز نیست که نخست به آن

ارت دیگر براي مسلمانی که از کنارِ کافري آغازگرِ سالم کردن به آنان باشیم. به عب
السالم «کند، جایز نیست که به او بگوید:  گذرد یا کافري از کنارش عبور می می

از این کار نهی  آمده، پیامبر گونه که در حدیث ابوهریره ؛ زیرا همان»عليک
، و ها فرموده است. چراکه سالم کردنِ ما به آنان نوعی خفت و خواري در برابر آن

شمار می آید  داشت طرف مقابل به هاست؛ چون درود و سالم، گرامی داشت آن گرامی
آلودي با او داشته  و کافران، سزاوارِ اکرام نیستند؛ بلکه حقّ کافر است که رفتارِ خشم
 فرماید: باشیم، ذلیلش کنیم و او را خوار و زبون بگردانیم؛ زیرا اهللا متعال می

دٞ ﴿  َمَّ ِۚ ٱ ُل رَُّسو �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ  اُركَّ

دٗ  ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ� ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
� ٱ � ُجودِ  لسُّ

 ٰ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ� خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  َثلُُهمۡ َومَ  ةِ� َرٮ
َ
 ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ

ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  اعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  َ�َ رَّ ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َِغيَظ  لزُّ اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ َّ� 
ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهمِمنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ

َ
ۢ َعظِ  ًراَوأ     ]٢٩: الفتح[  ﴾٢٩ �يَم

دیگر  ي اهللا است؛ و آنان که با او هستند، در برابر کافران سرسختند و با یک محمد، فرستاده
(ي  جویند. نشانه بینی؛ فضل و خشنودي اهللا را می مهربان. آنان را در حال رکوع و سجده می

آنان در تورات است. و  هایشان پیداست؛ این، وصف کاري) آنان از اثر سجده در چهره درست
ست که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و ضخیم شده  وصفشان در انجیل مانند زراعتی

ي آنان کافران را  وسیله سازد تا به زده می هایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت و بر ساقه
اند، نوید آمرزش و  هها که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داد به خشم آورد. اهللا به این

 دهد. پاداش بزرگی می
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ٓ ﴿فرمود:  جاست که اهللا شاهد این ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ در برابر کافران، «؛ یعنی: ﴾ُكفَّ

ي  شوند. اهللا متعال در سوره و در برابرشان با توان و عزت ظاهر می» اند سرسخت
 فرماید: می» توبه«

ارَ لۡ ٱ يَغِيُظ  اِطئٗ َموۡ  ونَ  ُٔ يََ�  َوَ� ﴿  ۦبِهِ  لَُهم ُكتَِب  إِ�َّ  ً� �َّيۡ  َعُدّوٖ  ِمنۡ  َ�َنالُونَ  َوَ�  ُكفَّ
 ]١٢٠: التوبة[  ﴾١٢٠ لِحٌۚ َ�ٰ  َ�َملٞ 

گذارند و بر هیچ دشمنی پیروز  شود، قدم نمی ي خشم کفار می و در هیچ مکانی که مایه
 گردد. اي ثبت می که در برابرش برایشان عمل شایسته شوند مگر آن نمی

دستی کنیم، در حقیقت آنان را گرامی  ا اگر در سالم کردن به کافران پیشلذ
ایم؛ در صورتی که مؤمن باید در برابرِ کافران سرسخت و باعزت باشد. اهللا  داشته

 فرماید: متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ َّ�  ِ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ َقوۡ ب

ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ   ]  ٥٤: دة املائ[  ﴾فِرِ�نَ َ�

دسته از شما که از دینشان برگردند، بدانند که اهللا گروهی خواهد آورد که  اي مؤمنان! آن
ابر مؤمنان، فروتن هستند و در برابر ها نیز اهللا را دوست دارند و در بر آنان را دوست دارد و آن
 کافران سخت و شدید.

بیند؛ اما اینک که کارگرانِ  مسلمان خودش را در برابرِ کافر، باعزت و سرافراز می
اند، غیرت از  ها با هم درآمیخته اند و مسلمانان و نصرانی نصرانی در میانِ ما زیاد شده

پرست با ما،  ، یهودي، بودایی یا بتها رخت بربسته است و گویا اختالف نصرانی دل
دیگر است!  همانند اختالفات مذاهب فقهیِ مالکی، حنبلی و شافعی و امثالِ آن با یک

کنند که اختالفات ما با کافران، مانند اختالفات مذاهب  برخی از مردم گمان می
 هاست. براي هیچ ي مرگ دل خود رحم کند؛ این، نشانه باشد! اهللا چهارگانه می

مسلمانی جایز نیست که کافري را گرامی بدارد؛ بلکه به دستورِ شریعت، رفتارمان با 
هایی که در میان ما و  آلود باشد. البته بر ما واجب است که به پیمان آنان باید خشم

بند باشیم؛ اما ناگفته نماند که از اساس، از استخدامِ کارگرانِ نصرانی و  هاست، پاي آن
 اهللا ي عرب بپرهیزیم. زیرا رسول جزیره عنوان نیروي کار به شبه ها به آوردنِ آن
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خرَِجنَّ ايلهوَد وانلصاری ِمن جز�رِة العرب«فرموده است: 
ُ
حتماً یهود و «یعنی:  )1(.»أل

خرُِجوا ايلَُهوَد «و نیز فرموده است: ». ي عرب بیرون خواهم کرد جزیره نصارا را از شبه
َ
أ

ي عرب بیرون  جزیره یهود و نصارا را از شبه«یعنی:  )2(.»ِب وانلَّصاری ِمن جز�رِة العر
خواست با امت وداع کند، فرمود:  و در واپسین روزهاي حیاتش که می». کنید

خرُِجوا الُمرِش�َ� ِمن جز�رِة العرب«
َ
ي عرب  جزیره مشرکان را از شبه«یعنی:  )3(.»أ

 ».بیرون کنید
عنوان  ما وجود دارد، پس کافران را بهلذا وقتی امکانِ استخدامِ مسلمان براي ش

نیروي کار به این سرزمین نیاورید. متأسفانه برخی از مردم، کارگر کافر را بر کارگر 
ها، دچار کجی و انحراف شده است و  دهند. پناه بر خدا! دل مسلمان ترجیح می

ست؛ تمایلی به حق ندارد. شیطان چنین کسانی را فریب داده که کارگر کافر، بهتر ا
کند؛ چون  وقت کار می خورد؛ زیرا تمام تر به درد کار می گویند: کافر بیش که می چنان

گیرد و توان  گیرد و روزه نمی خواند و براي اداي حج و عمره، مرخصی نمی نماز نمی
ست که دنیا را بر آخرت  کرد کسانی تري براي کار دارد! پناه بر اهللا! این، روي بیش

 دهند. ترجیح می
چه یهودي باشد یا نصرانی، و چه  -ه هر حال جایز نیست که به هیچ کافريب

دستی کردن در سالم گفتن به  نخست سالم کنیم؛ پیش -پرست بودایی باشد یا بت
 غیرمسلمان، جایز نیست.

رو شدید، آنان را ناگزیر  ها روبه و اگر در راهی با آن«فرموده است:  اهللا رسول
یعنی راه را برایشان باز نکنیم؛ لذا اگر ». مت راه بروندترین قس کنید که به تنگ

آمدند،  رو می گذشتند و گروهی از کافران از روبه گروهی از مسلمانان از راهی می
مسلمانان نباید راه را براي آنان باز کنند؛ هرچند در راه، پراکنده شوند. زیرا باز کردن 

 عبداهللا. نقل از جابر بن به 1767صحیح مسلم، ش:  )1(
)، و بزار در 1749) به روایت ابوعبیده؛ فاکهی در أخبار مکۀ (234عاصم در اآلحاد والمثانی ( ابی ابن )2(

 1767ي  شماره به /) به روایت عمر و مسلم2/810) و خطیب در الفصل للوصل المدرج (230مسندش (
 ».لعرب حتی ال أدع إال مسلماألخرجنّ الیهود والنصاري من جزیرة ا«بدین الفاظ روایت کرده است: 

 .1637) و مسلم، ش: 4431، 3168، 3053صحیح بخاري، ش: ( )3(
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آید. حال چه دلیلی دارد که با  شمار می به ها داشت آن راه براي کافران، اکرام و گرامی
ي نخست، دشمنان اهللا و  ها در مرحله کافران چنین برخوردي داشته باشیم؟ آري؛ آن

 فرماید: سپس دشمنانِ ما هستند. اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ ِ  ِهمإَِ�ۡ  ُقونَ تُلۡ  ءَ ِ�َا  ٱب

ۡ ةِ ل  َمَودَّ
ْ  َوقَدۡ  ٓ  بَِما َ�َفُروا     ]١:  املمتحنة[  ﴾قِّ �َۡ ٱ ّمِنَ  َءُ�مَجا

اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگیرید که از روي دوستی 
که آنان به دین راستینی که براي شما آمده است، کفر  برایشان پیام بفرستید؛ حال آن

 د.ان ورزیده

ها پیش از هر چیزي دشمنانِ اهللا و سپس دشمنانِ ما هستند؛ رفتاري که در  آن
گرِ عمقِ دشمنیِ  اند و برخوردي که امروزه با ما دارند، نشان گذشته با مسلمانان داشته

ها سالم کنیم. البته اگر به ما  ها با مسلمانان است؛ لذا براي ما روا نیست که به آن آن
گاه که اهل کتاب به شما  آن«فرموده است:  اهللا سخ دهیم؟ رسولسالم کردند، چه پا

یعنی: چیزي بر این نیفزایید و نگویید: ». کنند، شما بگویید: وعلیکم سالم می
خبیثانه به  ها با خباثتی که داشتند، در دورانِ پیامبر . زیرا آن»وعلي�م السالم«

و »! مرگ بر شما«؛ یعنی: »السام علي�م«گفتند:  کردند و می مسلمانان سالم می
. عمقِ کینه و عداوتشان در طرز »السالم علي�م«گویند:  کرد که می شنونده گمان می

». در پاسخشان بگویید: وعلیکم«فرمود:  رو پیامبر سالم کردنشان هویداست؛ از این
السالم «اند، پاسخ خود را بگیرند و اگر  گفته »السام علي�م«سان اگر  تا بدین
اند، جواب سالمشان را دریافت کنند؛ و این، عینِ عدالت است. زیرا  گفته »علي�م

 فرماید: اهللا متعال می

ْ  بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ حۡ  فََحيُّوا
َ
ٓ ِمنۡ  َسنَ بِأ وۡ  َها

َ
ۗ  أ ٓ وَها    ]٨٦:  النساء[  ﴾ُردُّ

ن اهللا، حسابرس گما گویند، بهتر یا همانند آن پاسخ دهید. بی و هنگامی که به شما سالم می
 همه چیز است.

صورت واضح و روشن سالم کرد و گفت:  اند: اگر کافري به رو علما گفته از این
 ؛ زیرا فرمانِ پیامبر»عليک السالم«، پاسخش را بدهید و بگویید: »السالم عليک«

به روایت  $عمر گونه که در حدیث ابن ست؛ همان چنان به قوت خود باقی هم
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اُم َعلَيُْ�مْ گویند:  کنند، می ها هنگامی که سالم می آن«ت: آمده اس /بخاري . السَّ
اُم َعلَيُْ�مْ «[ و این، علتی واضح ». یعنی: مرگ بر شما.] لذا شما بگویید: وعلیکم »السَّ

گویند:  درستی و آشکارا می و روشن دارد که در حدیث بیان شده است؛ اما وقتی به
. »وعلي�م السالم«گوییم:  دهیم و می درست می ، ما نیز جوابشان را»السالم علي�م«

ترین مردم هستند. لذا کافران هرگونه که به مسلمانان  زیرا الحمدهللا که مسلمانان، عادل
، در »السالم علي�م«کنند؛ اگر بگویند:  سالم بگویند، پاسخشان را دریافت می

یا عباراتی » یدخوش آمد«. و اگر بگویند: »وعلي�م السالم«شود:  پاسخشان گفته می
 دهیم. شبیه این بگویند، با همین عبارات به آنان پاسخ می

رو  ایم؛ از این اینک ما مسلمانان به بالي در هم آمیختن با غیرمسلمانان دچار شده
ست، مشکل دارند؛  برخی از کارکنانِ مسلمانی که رییس شرکتشان یهودي یا نصرانی

ه بگویند؟ پاسخِ ما این است که: سالم کند؛ یعنی هنگامِ ورود به دفترِ رییس خود چ
؛ و در دل سالم کردن بر »سالم«اما تنها لفظ سالم را بر زبان بیاورد و بگوید: 

ست که از توبیخ یا سرزنشِ رییس خود  خویشتن را نیت نماید. این، در صورتی
د یا نه، ترسد؛ اما اگر براي رییسِ نامسلمانش مهم نبود که کارمندش به او سالم کن می

فرموده  ي سالم نیست و نباید سالم بگوید؛ زیرا پیامبر دیگر نیازي به گفتن واژه
 ».شما، نخست به یهود و نصارا سالم نکنید«است: 

علما اختالف نظر دارند که آیا هنگامِ برخورد با کافران جایز است که به جاي 
ن، سخن گفتن با آنان را و امثال آ» خوش آمدید«هایی از قبیل  سالم کردن، با عبارت

جویی از آن و ایجاد عالقه و  اند: این کار براي دل آغاز کنیم؟ برخی از علما گفته
ویژه اگر از روي ترس یا در شرایطی  گرایش در آنان نبست به اسالم، ایرادي ندارد؛ به

ي آنان، امنیت خاطر ندارد. برخی از علما نیز این طرز  باشد که مسلمان از ناحیه
اند که جایز نیست. لذا  اند و گفته داشت کافران دانسته آمدگویی را نوعی گرامی شخو

اقتضاي نیاز یا مصلحت، عمل  برد، به سر می مسلمان با توجه به شرایطی که در آن به
 نماید.

حدیثی بدین مضمون را آورده است که اگر مسلمانی از کنار  /سپس مؤلف
خاطرِ حضورِ  ران در آن حضور دارند، آیا بهگروهی عبور کند که مسلمانان و کاف

خاطرِ حضورِ مسلمانان در  کافران در آن جمع، از سالم گفتن صرف نظر نماید یا به
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ها، عامل روا بودن سالم  آن گروه، سالم کند؟ یعنی دو سبب وجود دارد که یکی از آن
عامل وجود جا امکان جدا کردنِ دو  باشد. این کردن است و دیگري، عاملِ منع می

زمان در  ست که هرگاه عاملِ مباح بودن و عاملِ منع، هم اي شرعی دارد؛ گرچه قاعده
گیرد و به ممنوع  یک مسأله وجود داشت، عاملِ منع یا بازدارنده در اولویت قرار می

توان از هم جدا کرد؛  جا این دو عامل را می شود. اما در این بودنِ آن مسأله حکم می
 جمعی سالم بگو و مسلمانانِ حاضر در جمع را نیت کن؛ زیرا پیامبریعنی به چنین 

در آن با هم  -پرستان و یهودیان بت -از کنارِ مجلسی گذشت که مسلمانان و مشرکان
 ها سالم کرد. به آن نشسته بودند و پیامبر

بخشِ  پایان -آید که در سطور پیشِ رو می -را  حدیث ابوهریره /مؤلف
قرار داده است؛ روشن است که انسان هنگامِ ورود به یک » آدابِ آنسالم و «کتابِ 

باشد  تر بیان شد، سالم کردن سنت مؤکده می گونه که پیش کند و همان جمع، سالم می
و جوابِ سالم، بر کسی که به او سالم شده، فرض عین است. و اگر کسی به یک 

اشد؛ یعنی اگر یک یا چند ب گروه سالم کند، جواب سالم بر آن گروه فرض کفایه می
شود؛ اما  نفر از افراد گروه جوابِ سالم را بدهند، جوابِ سالم از دیگران ساقط می

کننده، شخصِ معینی از افراد حاضر در آن گروه است،  اگر روشن باشد که قصد سالم
باشد. مثالً گروهی دانشجو یا طلبه با استاد  جواب سالم بر همان شخص واجب می

کند و هدفش، خود استاد است؛  شود و سالم می اند و شخصی وارد می نشستهخویش 
باشد و اگر طالب یا دانشجویان  در این صورت جوابِ سالم بر استاد واجب می

ي افراد حاضر در یگ گروه، برابر و  کند. ولی اگر همه جواب دهند، کفایت نمی
سالم کند و روشن نباشد که شود، به صورت کلی  سطح باشند و کسی که وارد می هم

ست؛  هدفش شخصِ معینی از آن گروه است، پاسخ دادنِ یکی از افراد حاضر کافی
 باشد. زیرا جواب سالم در چنین حالتی، فرض کفایه می

*** 



هنگام برخاستن از مجلس و  باب: مستحب بودن سالم به -139
 نشینان نشین یا هم ترك هم

إَذا اْ�َتَ� أَحُدُ�م إىل الَمْجلِس : «رسوُل اهللا قال: قال وعن أيب هر�رة -٨٧٤
َحقِّ من اآلِخَرة

َ
و� بأ

ُ
ليْست األ

َ
م، ف

ِّ
يَُسل

ْ
ل
َ
إَذا أَراَد أْن َ�ُقوَم ف

َ
ْم، ف

ِّ
يَُسل

ْ
ل
َ
[روایت ابوداود و  ».ف

 )1(ترمذي؛ ترمذي این حدیث را حسن دانسته است.]
اه کسی از شما وارد هرگ«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
خواست برخیزد، باید سالم نماید؛ زیرا  شود، باید سالم کند و چون می مجلسی می

 ».تر از سالمِ پایانی نیست سالمِ نخست، بهتر و شایسته
 شرح

گاه  شود، سالم کند و آن در این حدیث آمده است: هرگاه انسان وارد مجلسی می
به این کار  باز سالم نماید؛ زیرا پیامبرکه قصد ترك مجلس را داشت و برخاست، 

؛ »تر از سالمِ پایانی نیست سالمِ نخست، بهتر و شایسته«دستور داده و فرموده است: 
کنید، هنگامِ ترك مجلس نیز  گونه که هنگامِ ورود به مجلس سالم می یعنی: همان

فرستد و  ود میدر رو انسان هم هنگامِ ورود به مسجد بر پیامبر سالم نمایید. از این
چنین انسان هنگامِ ورود به مکه براي حج یا عمره، با  هم هنگام خروج از آن. هم

رساند؛  گاه که قصد ترك مکه را دارد، با طواف به پایان می کند و آن طواف آغاز می
گزارد و  ست که حج یا عمره می زیرا طواف، تحیت یا سالم و درود مکه براي کسی

کند. این، از کمالِ  ست که مکه را ترك می اي حاجی یا عمره گزارينیز وداع با مکه بر
گونه  شریعت است که آغاز و پایانِ چنین کارهایی را یکسان قرار داده است و همان

دانیم: شریعت از سوي پروردگار دانا و حکیم نازل شده است.  ي ما می که همه
 فرماید: طور که اهللا متعال می همان
 
 

ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی183؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 400صحیح الجامع، ش:  )1(
4340. 

                                           



 361   نشین ... باب: مستحب بودن سالم به هنگام برخاستن از مجلس و ترك هم

﴿ ٓ حۡ  ٌب كَِ�ٰ  ر� ال
ُ
لَۡت  ُ�مَّ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِكَمۡت أ نۡ  ِمن فُّصِ ُ  ]١: هود[  ﴾١ َخبِ�ٍ  َحِكي�ٍ  �َّ

الف، الم، را؛ (این) کتابی است که آیاتش محکم و استوار گشته و از سوي پروردگار حکیم و 
 دانا بیان شده است.

سو و هماهنگ  ها و دستورهاي شریعت، هم ي آموزه بینیم که همه رو می از این
از راه رفتن با  که رسول اهللا و در آن هیچ تناقض و عیبی وجود ندارد؛ چنان است

منع نموده است؛ چرا؟ زیرا اگر  -خاطرِ تعمیرِ کفشِ دیگر باشد حتی به -یک کفش
اید و این  کفش را به یکی از پاهاي خود اختصاص دهید، در حقّ پاي دیگر جفا کرده

بینیم که شریعت اسالمی به عدل و  نی میروش بر خالف عدل و توازن است؛ لذا به
 رعایت حق در همه چیز دستور داده است:

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َوَ�نۡ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي يِٕ �يَتا  ءِ َشا

ۡ ٱوَ  � ۡ�َ ٱوَ  ُمنَكرِ ل ُرونَ  َلَعلَُّ�مۡ  يَعُِظُ�مۡ  ۡ�ِ      ]٩٠: لالنح[  ﴾٩٠ تََذكَّ
دهد و از کارهاي زشت و  همانا اهللا به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می

 دهد؛ باشد که پند بگیرید. دارد. پندتان می ناپسند و تجاوز باز می

*** 



 باب: اجازه خواستن و آداب آن -140

 فرماید: اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا  �َسۡ  َح�َّ

ۡ
ْ َتأ ْ  �ُِسوا  َو�َُسّلُِموا

 ٰٓ هۡ  َ�َ
َ
ۚ أ ٰ  لَِها ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�     ]٢٧:  النور[  ﴾٢٧ تََذكَّ

هاي خودتان نشوید تا آنکه اجازه بگیرید و بر ساکنان  هایی غیر از خانه اي مؤمنان! وارد خانه
 انه سالم کنید.خ

 فرماید: و می

 ٱ بَلَغَ  �َذا﴿
َ
ْ  ٔۡ َ� يَسۡ فَلۡ  لُمَ �ُۡ ٱ ِمنُ�مُ  ُل َ�ٰ طۡ ۡ� ِينَ ٱ َذنَ  ۡٔ َ� سۡ ٱ َكَما ِذنُوا  ﴾لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

  ]  ٥٩:  النور[  
گرفتند،  گاه که کودکانتان به بلوغ رسیدند، باید مانند کسانی که پیش از آنان اجازه می و آن

 ند.اجازه بگیر
 

ِذَن : «قال: قال رسوُل اهللا وعن أيب موىس األشعري -٨٧٥
ُ
إِْن أ

َ
الٌَث، ف

َ
االستِْئذاُن ث

ارِْجع
َ
 ف

َّ
َك َو إال

َ
 )1([متفق علیه] ».ل

اجازه خواستن سه بار «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی اشعري ترجمه:
 ».گرداگر به تو اجازه داده شد، (وارد شو) و گرنه، باز  )2(است؛

ْجِل : «قال: قال رسول اهللا وعن سهِل بِن سعد -٨٧٦
َ
َما ُجِعَل االستئذاُن مْن أ إ�َّ

 )3([متفق علیه] ».ابَلرَص 
خاطرِ  اجازه خواستن به«فرمود:  اهللا گوید: رسول می سهل بن سعد ترجمه:

 ».نگاه (و جلوگیري از دیدنِ نامحرم) مقرر شده است

 .2153؛ و صحیح مسلم، ش: 6245صحیح بخاري، ش:  )1(
 اجازه خواست. (مترجم)یعنی براي ورود به جایی باید سه بار  )2(
 .2156)؛ و صحیح مسلم، ش: 6901، 6242صحیح بخاري، ش: ( )3(

                                           



 363   خواستن و آداب آن باب: اجازه

نا رَُجٌل من بَِ� اَعمٍر �نَُّه استأَذَن ىلَعَ انلَّيِبِّ وعن رِْ�يِعِّ بن ِحرَ  -٨٧٧
ّ
ث  اٍش قال: حدَّ

ْمُه اإلستئَذاَن َ�ُقل «خِلاِدِمه:  َوُهَو يف بيت فقال: أألِج؟ فقال رسول اهللا
ِّ
ْخُرج إىل هذا َ�َعل

ُ
أ

يُ�م، أأْدُخل؟
َ
الُم َعل ل: السَّ

ُ
ُ: ق

َ
 » هل

َ
الم َعل َسِمعُه الرَُّجُل فقال: السَّ

َ
ُ ف

َ
أذن هل

َ
ي�م، أأْدُخل؟ ف

َدَخل. انلَّيِبُّ 
َ
 )1([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ف

براي ما روایت کرد که او » عامر بنی«گوید: مردي از  ربعی بن حراش می ترجمه:
ي ورود خواست و گفت: آیا وارد شوم؟  اي بود، اجازه که در خانه از پیامبر

شخص برو و به او روش اجازه  نزد این: «کارِ خود فرمود به خدمت اهللا رسول
آن مرد » خواستن را آموزش بده؛ به او بگو که بگوید: السالم علیکم؛ آیا وارد شوم؟

ي  به او اجازه پیامبر» السالم علیکم؛ آیا وارد شوم؟«را شنید و گفت:  سخن پیامبر
 ورود داد و او هم وارد شد.

َ�ْيُت  عن لكدة بن احلنبل -٨٧٨
َ
م؛ فقال  انلَّيِبَّ  قال: أ

ِّ
َسل

ُ
ْيه ولم أ

َ
ُت َعل

ْ
َدَخل

َ
ف

ْدخل؟: «انلَّيِبُّ 
َ
أ
َ
يُ�م أ

َ
الُم َعل [روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي گوید:  »ارِْجْع َ�ُقْل: السَّ

 )2(حدیثی حسن است.]
که سالم کنم،  آمدم و بدون این گوید: نزد پیامبر می کلده بن حنبل ترجمه:

 »برگرد و بگو: السالم علیکم؛ آیا وارد شوم؟«فرمود:  وارد شدم. پیامبر
 شرح

» اجازه خواستن و آداب آن«بابی به نام » ریاض الصالحین«در کتابش  /مؤلف
اي  خواهید وارد خانه گشوده است. منظور از اجازه خواستن، این است که وقتی می

گرنه، وارد خانه نشوید خانه اجازه بگیرید؛ اگر اجازه داد، وارد شوید و  شوید، از صاحب
 فرماید: گونه که اهللا متعال می ، باید باز گردید. همان»برگرد«و اگر آشکارا به شما گفت: 

ْ رۡ ٱ َلُ�مُ  �ِيَل  �ن﴿ ْۖ رۡ ٱفَ  ِجُعوا زۡ  ُهوَ  ِجُعوا
َ
   ]٢٨:  النور[  ﴾لَُ�مۚۡ  َ�ٰ أ

دید که این براي شما ي ورود ندادند)، پس بازگر و اگر به شما گفته شد: بازگردید (و اجازه
 تر است. پاکیزه

 .4312ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی1170؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 234صحیح الجامع، ش:  )1(
 .4311صحیح أبی داود، ش:  )2(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   364

یا از اجازه ندادن شرم مکن؛ و تو که » برگرد«خانه! از گفتنِ  تو اي صاحب
ي ورود ندادند یا به تو گفتند که برگرد،  اي! اگر به تو اجازه ي ورود خواسته اجازه

ی تواند پذیراي کس بسا انسان ضرورت یا شرایطی دارد که نمی ناراحت نشو؛ زیرا چه
خانه را در تنگنا قرار دهید؛ چراکه  باشد. لذا نباید براي ورود، پافشاري کنید یا صاحب

ي اهللا متعال براي  خانه عمل کنید و برگردید، این به فرموده ي صاحب اگر به خواسته
ْۖ رۡ ٱفَ ﴿تر است:  هاي شما پاکیزه دل زۡ  ُهوَ  ِجُعوا

َ
 .﴾لَُ�مۚۡ  َ�ٰ أ

 ده است:اهللا آور دو آیه از کتاب /مؤلف
 فرماید: تر درباره اش سخن گفتیم؛ این آیه که اهللا متعال می ي نخست که پیش آیه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنوا ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُوا  �َسۡ  َح�َّ

ۡ
ْ َتأ ْ  �ُِسوا  َو�َُسّلُِموا

 ٰٓ هۡ  َ�َ
َ
ۚ أ ٰ  لَِها ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�    ]٢٧:  النور[  ﴾٢٧ تََذكَّ

هاي خودتان نشوید تا آنکه اجازه بگیرید و بر ساکنان  هایی غیر از خانه اي مؤمنان! وارد خانه
 خانه سالم کنید. این کار براي شما بهتر است؛ باشد که پند بگیرید.

 �َسۡ ﴿تر گفتیم:  پیش
ۡ
ْ َتأ عناست که بدین معناست که اجازه بگیرید؛ یا بدین م ﴾�ُِسوا
خانه  اش را دارد. مثالً صاحب خانه آمادگی ورود شما به خانه مطمئن باشید که صاحب

روید و  و شما در موعد مقرر می» ام بیا بعد از نماز ظهر به خانه«گوید:  به شما می
صورت نیازي به اجازه خواستن نیست. لذا  بینید که دربِ خانه باز است؛ در این می

اجازه خواستن بنا بر قرار قبلی باشد یا هنگامی که دربِ خانه  کند که فرقی نمی
ي ورود بخواهید. البته وقتی قرارِ قبلی دارید، مادامی که مطمئنید که  رسید، اجازه می

اش را براي شما باز گذاشته است، ایرادي ندارد که وارد  خانه دربِ خانه صاحب
سان هم از  خانه سالم کنید تا بدینشوید؛ اما بدون شک بهتر است که هنگام ورود به 

گوید:  اجر و ثواب سالم کردن برخوردار شوید و هم دعاي برادر مسلمانتان که می
 ، شامل شما شود.»وعلیک السالم«

 فرماید: ذکر کرده است؛ اهللا متعال می /ي دوم که مؤلف و اما آیه

 ٱ بَلَغَ  �َذا﴿
َ
ْ  ۡٔ َ� يَسۡ فَلۡ  لُمَ �ُۡ ٱ ِمنُ�مُ  ُل َ�ٰ طۡ ۡ� ِينَ ٱ َذنَ  ۡٔ َ� سۡ ٱ َكَما ِذنُوا  ﴾لِِهمۚۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

   ]٥٩:  النور[ 
گرفتند،  گاه که کودکانتان به بلوغ رسیدند، باید مانند کسانی که پیش از آنان اجازه می و آن

 اجازه بگیرند.



 365   خواستن و آداب آن باب: اجازه

که به سن بلوغ رسید، باید براي ورود به خانه اجازه بگیرد؛  هر کودکی پس از این
اند، آسان گرفته شده  این مسأله براي کودکانی که به سن تشخیص نرسیدهالبته در 

 ها نیز حتماً باید اجازه بگیرند: است و فقط در سه مورد، این
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِينَ ٱ ِذنُ�مُ  ۡٔ َ� لِيَسۡ  َءاَمُنوا يۡ  َملََكۡت  �َّ

َ
ِينَ ٱوَ  ُنُ�مۡ َ�ٰ � ْ َ�بۡ  لَمۡ  �َّ  لُُغوا

ٰ  ِمنُ�مۡ  لُمَ �ُۡ ٱ ٰ  َث ثََ�  ّمِنَ  �َِيابَُ�م تََضُعونَ  وَِح�َ  رِ َفجۡ لۡ ٱ ةِ َصلَوٰ  لِ َ�بۡ  ّمِن ٖت� َم�َّ
ِهَ�ةِ ٱ ٓ لۡ ٱ ةِ َصلَوٰ  دِ َ�عۡ  َوِمنۢ  لظَّ � عَِشا     ]٥٨:  النور[  ﴾ءِ

اند، (هنگام ورود به اتاقتان) باید در  اي مؤمنان! بردگان و کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده
هایتان  روز که لباس ازه بگیرند: پیش از نماز صبح؛ و هنگام (استراحت) نیمسه وقت از شما اج

 آورید و پس از نماز عشا. را در می

هاست و در این اوقات براي ورود به اتاق،  این سه وقت، هنگامِ خلوت ما انسان
بسا انسان براي خوابیدن آماده  کودکان نیز باید اجازه بگیرند؛ زیرا در این اوقات، چه

رو  پوشد که دوست ندارد کسی او را در آن وضعیت ببیند. از این شود و لباسی می می
 ست. در این سه وقت، اجازه گرفتن براي ورود به اتاق ضروري

اما در رابطه با نگاه کردن کودك به زنِ نامحرم، حد بلوغ مطرح نیست؛ بلکه اگر 
مسایل جنسی را در  -اشدتر از ده سال داشته ب حتی اگر کم-مشخص بود که کودکی 

کند، در این صورت، زن باید از چنین کودکی  یابد و یا با نظر شهوت به زن نگاه می می
 فرماید: حجاب بگیرد؛ یعنی خودش را در برابرِ وي بپوشاند؛ زیرا اهللا متعال می

بۡ  ِمنۡ  نَ ُضۡض َ�غۡ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ّلِلۡ  َوقُل﴿
َ
 زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ ُ�بۡ  َوَ�  فُُروَجُهنَّ  نَ َفظۡ َوَ�حۡ  رِهِنَّ َ�ٰ �

ۖ ِمنۡ  َظَهرَ  َما إِ�َّ  ٰ  ِ�ُُمرِهِنَّ  نَ �ۡ ۡ�ِ َوۡ�َ  َها َ�َ  ۖ  ِ�ُُعوَ�ِِهنَّ  إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ ُ�بۡ  َوَ�  ُجُيو�ِِهنَّ
وۡ 
َ
ٓ  أ وۡ  �ِِهنَّ َءابَا

َ
ٓ  أ وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنَّ  ءِ َءابَا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  �ِِهنَّ َنا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  نَّ ُ�ُعوَ�ِهِ  ءِ َنا

َ
ٰ إِخۡ  أ وۡ  نِِهنَّ َ�

َ
 بَِ�ٓ  أ

ٰ إِخۡ  وۡ  نِِهنَّ َ�
َ
ٰ  بَِ�ٓ  أ َخَ�

َ
وۡ  تِِهنَّ أ

َ
ٓ  أ وۡ  �ِِهنَّ �َِسا

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
وِ  ُنُهنَّ َ�ٰ �

َ
ٰ ٱ أ ْوِ�  َ�ۡ�ِ  بِعِ�َ ل�َّ

ُ
 أ

وِ  لرَِّجالِ ٱ ِمنَ  َ�ةِ رۡ ۡ�ِ ٱ
َ
فۡ ٱ أ ِينَ ٱ لِ لّطِ ْ َ�ظۡ  لَمۡ  �َّ ٰ  َهُروا ِ ٱ تِ َ�ٰ َعوۡ  َ�َ ٓ لّن      ]٣١:  النور[  ﴾ءِ� َسا

هایشان را حفظ نمایند و زیور  و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را پایین بگیرند و شرمگاه
هایشان  هایشان را بر گریبان خویش را ـ جز آنچه ظاهر است ـ آشکار نکنند و روسري

ر یا برادر یا بیندازند و زیورشان را ظاهر نسازند جز براي شوهر یا پدر یا پسر یا پدرشوه
کیش خویش یا غالمانشان یا مردان پیر که به زنان  ها و یا زنان هم ها یا خواهرزاده برادرزاده

 رغبتند یا کودکانی که به مسایل جنسی زنان آگاهی ندارند. بی
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وِ ﴿ جاست که فرمود: شاهد این
َ
فۡ ٱ أ ِينَ ٱ لِ لّطِ ْ َ�ظۡ  لَمۡ  �َّ ٰ  َهُروا ٓ ٱ تِ َ�ٰ َعوۡ  َ�َ ؛ ﴾ءِ� لّنَِسا

اند: منظور از کودکانی که به مسایلِ جنسیِ زنان آگاهی ندارند، کودکانی  علما گفته
هستند که به زنان رغبت جنسی ندارند و اصالً چنین چیزي به ذهنشان خطور 

نگرد  تر از ده سال دارد، اما با نگاه شهوت به زنان می بسا کودکی کم کند؛ زیرا چه نمی
که در آن بزرگ شده است؛ اگر محیطی که کودك در  و این، بستگی به محیطی دارد

گویند،  ي چنین مسایلی زیاد سخن می یابد، محیطی باشد که درباره آن پرورش می
ست که شهوت و میل جنسی از همان ابتدا در آن کودك زبانه بکشد؛ اما اگر  طبیعی

 اش تحریک ي جنسی هاي حفظ قرآن پرورش یابد، غریزه در محیطی مانند کالس
آورد و به چنین مسایلی  هر حال اگر کودك سر از مسایل جنسی درمی شود. به نمی

ي زنان آگاهی دارد، در این صورت بر زن مسلمان واجب است که حجابش را  درباره
تر باشد. حتما  در برابر این کودك رعایت کند؛ گرچه آن کودك ده ساله و یا کوچک

گی داراي فرزند شده باشد! آري؛ گفته سال 11کنید که بشنوید: کسی در  تعجب می
تر بود. امام  بزرگ فقط یازده سال از فرزندش عبداهللا شود که عمرو بن عاص می

اما در »! مادربزرگی دیدم که فقط بیست و یک سال داشت«گفته است:  /شافعی
ازدواج از این هم  سنشوند و  دوران ما، برخی از دختران در این سن و سال بالغ می

تر رفته است. ممکن است دختري در نه سالگی بالغ شود و ازدواج کند و در باال
نخستین سال ازدواجش باردار گردد و در ده سالگی صاحبِ فرزند دختر شود؛ 

ترتیب زنی بیست  دنیا بیاورد؛ بدین دخترش نیز در نه سالگی ازدواج کند و فرزندي به
فرموده که مادربزرگی بیست و یک شود. پس امام شافعی درست  ساله، مادربزرگ می

 ساله دیده است.
رسد، براي ورود به خانه حتما باید اجازه بگیرد و اگر  کودکی که به حد بلوغ می

یابد یا درك این مسایل در نگاه و سخنانش پیداست، در این  مسایلِ جنسی را در می
اند؛ صورت بر زن مسلمان واجب است که خودش را در برابر این کودك بپوش

 تر باشد. ساله و یا کوچک هرچند کودك، ده
*** 



گیرنده بپرسند:  باب: سنت است که وقتی از اجازه -141
و نام یا شهرت خویش را بیان » فالنی هستم«، بگوید: »کیستی«

 و امثال آن در پاسخ، مکروه است» منم«کند؛ و گفتنِ 

ُ�مَّ َصِعَد يِب : «قال رسول اهللا ، قال:اإلرساءيِف حديثِِه املشهورِ يِف  عن أ�س -٨٧٩
نيا فاستفتح، فقيل: مْن هذا؟ قال: جرْب�ُل، �ِيل: َوَمْن َمَعك؟ قال:  ِجرْب�ُل إىل الّسماء ادلُّ
ماء اثّلانية فاستفتح، قيل: َمْن هذا؟ قال: جرب�ل، قيل: َوَمْن َمَعك؟  د. ثمَّ َصِعَد إىل السَّ ُ�مَّ

ٌ� يُقول: جرب�ل.واثّلاثلة والرَّ » قال: ُ�َمدَّ
َ
 ابعة َوَسائرهنَّ َو�ُقاُل يف باب لُكِّ سماٍء: َمْن هذا؟ ف

 )1([متفق علیه]
فرمود:  اهللا روایت است: رسول» اسراء«در حدیث مشهور  از انس ترجمه:

را درخواست کرد.   سپس جبرئیل مرا به آسمان دنیا باال برد و گشوده شدن دروازه«...
داد: جبرئیل هستم. گفته شد: چه کسی با توست؟ گفت:  گفته شد: کیستی؟ پاسخ

گاه مرا به آسمان دوم باال برد و خواستارِ باز شدن آن شد. گفتند: کیستی؟  محمد. آن
و در آسمانِ ». پاسخ داد: جبرئیل هستم. گفته شد: چه کسی با توست؟ گفت: محمد

شد: کیستی؟ و  ده میي هر آسمان پرسی ها و در دروازه سوم و چهارم و دیگر آسمان
 گفت: جبرئیل هستم. جبرئیل می

يايِل فإذا رسوُل اهللا وعن أيب ذرٍ  -٨٨٠
ّ
ْلًة ِمَن الل َ�ْميِش وَْحَدهُ،  قال: َخرَْجُت يلَ

َرآِ� َ�َقال: 
َ
ََفَت ف

ْ
اتل

َ
َقَمِر، ف

ْ
ْميِش يِف ِظلِّ ال

َ
ُت أ

ْ
َجَعل

َ
ُت: أبو َذٍر.» َمْن هذا؟«ف

ْ
[متفق  َ�ُقل

 )2(علیه]
را دیدم که تنها  ها بیرون رفتم؛ پیامبر گوید: شبی از شب می ابوذر مه:ترج

(اي که از نورِ) ماه (پدید آمده بود)، به راهم ادامه دادم (تا در  رفت. در سایه راه می
نگاه کرد و مرا دید؛  هم نزنم). پیامبر را به مهتاب دیده نشوم و خلوت پیامبر

 گفتم: ابوذر.» کیستی؟«فرمود: 

 .162)؛ و صحیح مسلم، ش: 3887، 3207صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .94؛ و صحیح مسلم، ش: 6443خاري، ش: صحیح ب )2(
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مَّ هانئ -٨٨١
ُ
َ�ْيُت انلَّيِبَّ  &وعن أ

َ
الت:أ

َ
َوُهو َ�ْغتِسُل وفاطمُة �ْسرُتُهُ فقال:  قالت: ق

مُّ َهانئ.» َمْن هذه؟«
ُ
نَا أ

َ
ُت: أ

ْ
 )1([متفق علیه] َ�ُقل

کرد و  استحمام می آمدم و پیامبر گوید: نزد پیامبر می &هانی ام ترجمه:
پرسید: این زن  ن گرفته بود. پیامبراي را براي پوشاندن ایشا پارچه &فاطمه

 هانی هستم. کیست؟ گفتم: من، ام

ْقُت ابلاَب فقال:  قال: أَ�ْيُت انلَّيِبَّ  وعن جابرٍ  -٨٨٢
َ
َد�

َ
ُت: أنا، » َمْن هذا؟«ف

ْ
َ�ُقل

رَِهَها.» أنا أنا؟«فقال: 
َ
نَُّه ك

َ
�
َ
 )2([متفق علیه] ك

گفتم: » کیستی؟«دم؛ پرسید: آمدم و در ز گوید: نزد پیامبر می جابر ترجمه:
 گویا از این طرز جواب، خوشَش نیامد.» یعنی چه که) منم، منم؟!«(منم. فرمود: 

*** 

 گذشت. 869ي  شماره تر به ؛ این حدیث پیش336؛ و صحیح مسلم، ش: 357صحیح بخاري، ش:  )1(
 .2155؛ و صحیح مسلم، ش: 6250صحیح بخاري، ش:  )2(

                                           



باب: مستحب بودن دعا براي کسی که هنگاِم عطسه زدن  -142
بگوید و ناپسند بودن دعا براي کسی که هنگامِ عطسه » الحمدهللا«

زننده و نیز  راي عطسهنگوید؛ و بیانِ آداب دعا ب» الحمدهللا«زدن 
 آداب عطسه زدن و خمیازه کشیدن

إَذا  اهللاإنَّ : «أنَّ انلَّيِبَّ  عن أيب هر�رة -٨٨٣
َ
ُعطاَس َو�َْ�رَهُ اتلََّثاُؤَب، ف

ْ
ُ�ِبُّ ال

ُ يَرمَْحَُك اهللا
َ

ا ىلَعَ لُكِّ ُمْسلٍِم َسِمَعُه أن َ�ُقوَل هل ا  َ�َطس أَحدُ�م ومََحَِد ا�َّ تعاىل اكَن حقًّ وأمَّ
َحَدُ�ْم إَِذا 

َ
إنَّ أ

َ
هُ َما اْسَتَطاَع، ف َ�ُدَّ

ْ
ل
َ
َحُدُ�ْم ف

َ
إذا َ�َثاَءَب أ

َ
يطاِن، ف اتلّثاُؤُب فإنَّما ُهَو ِمَن الشَّ

يطانُ   )1([روایت بخاري] ».َ�َثاَءَب َضِحَك ِمْنُه الشَّ
ه پسندد و خمیاز اهللا، عطسه را می«فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

را  گفت، بر هر مسلمانی که آن "احلمدهللا"پسندد؛ هریک از شما عطسه زد و  را نمی
. اما خمیازه از سوي شیطان است؛ "يَرمَْحَُك اهللا"شنود، الزم است که به او بگوید:  می

را برگرداَند. زیرا وقتی  تواند آن جا که می لذا هریک از شما را خمیازه گرفت، تا آن
 ».خندد کشد، شیطان به او می می یکی از شما خمیازه

ْو : «وََ�ْنُه َعِن انلَّيِبِّ  -٨٨٤
َ
ُخوهُ أ

َ
ُ أ

َ
َُقْل هل َْمُد هللا، َويلْ َيُقْل: احلْ

ْ
ل
َ
َحُدُ�ْم ف

َ
إَِذا َ�َطَس أ

ُ�مْ 
َ
َيُقْل: َ�ْهِديُ�ُم ا�ُّ َو�ُْصلُِح بَال

ْ
ل
َ
ُ: يَرمَْحَُك اهللا ف

َ
 ».َصاِحُبُه: يَرمَْحَُك اهللا، فإذا قال هل

 )2([روایت بخاري]
هرگاه یکی از شما عطسه زد، باید «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

"بگوید:  َْمُدِ�ّ
ْ
و چون (برادر یا  اهللا" "يَرمَْحَُك و برادر یا دوستش به او بگوید:  "احل

». ْصِلُح بَالَُ�ْم""َ�ْهِديُ�ُم ا�ُّ َو�ُ زننده بگوید:  گفت، عطسه اهللا" "يَرمَْحَُك دوستش) به او 
 [یعنی: اهللا، شما را هدایت کند و احوالتان را اصالح بگرداند.]

 

 .6223صحیح بخاري، ش:  )1(
 .6224صحیح بخاري، ش:  )2(
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إذا َ�َطَس أحُدُ�ْم «يقوُل:  قال: َسِمْعُت رسوَل اهللا وعن أيب موىس -٨٨٥
َحِمَد 

َ
ْم َ�َْمِد  اهللاف

َ
إِْن ل

َ
ُتوهُ، ف َشمِّ

َ
ُتوهُ  اهللاف ال �َُشمِّ

َ
 )1([روایت مسلم] ».ف

هرگاه یکی از «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می وسیابوم ترجمه:
"شما عطسه زد و  َْمُدِ�ّ

ْ
بگویید). و اگر  اهللا" "يَرمَْحَُك گفت، او را دعا کنید (و به او  "احل

"یکی از شما عطسه زد و  َْمُدِ�ّ
ْ
 اهللا" "يَرمَْحَُك نگفت، او را دعا نکنید (و به او  "احل

 ».نگویید)

�ٍَس  -٨٨٦
َ
ِت  قال: َ�َطَس رَُجالِن ِعْنَد انلَّيِبِّ  وََ�ْن أ ْم �َُشمِّ

َ
َحَدُهَما َول

َ
َت أ َشمَّ

َ
ف

ْتِ�؟ فقال:  م �َُشمِّ
َ
ل
َ
تَُّه وََ�َطْسُت ف َشمَّ

َ
الٌن ف

ُ
ْتُه: َ�َطَس ف ْم �َُشمِّ

َ
ِي ل

َّ
هذا مَحَِد «اآلَخَر، َ�َقاَل اذل

َْمِد اهللاهللا ْم حتَ
َ
 )2(یه][متفق عل ».، و�نََّك ل

براي یکی  عطسه کردند و پیامبر گوید: دو نفر نزد پیامبر می انس ترجمه:
گفت) و براي دیگري دعا نکرد (و به او  اهللا" "يَرمَْحَُك ها دعا کرد (و به او  از آن

برایش دعا نکرد، گفت: فالنی عطسه زد و شما  نگفت). کسی که پیامبر اهللا" "يَرمَْحَُك 
این «لی من عطسه کردم و شما برایم دعا نکردید؟! فرمود: برایش دعا کردید؛ و

"شخص،  َْمُدِ�ّ
ْ
 ».گفت و تو نگفتی "احل

 شرح
باب: مستحب بودن دعا «گوید:  می» الصالحین ریاض«در کتاب  /مؤلف، نووي

"براي کسی که هنگام عطسه زدن،  َْمُدِ�ّ
ْ
 ».بگوید؛ و بیان آداب عطسه و خمیازه "احل

گونه که در حدیث  پسندد؛ همان باشد و اهللا، آن را می می عطسه از سوي اهللا
ُعطاَس  اهللاإنَّ «فرمود:  آمده است که پیامبر ابوهریره

ْ
اهللا، عطسه «؛ یعنی: »ُ�ِبُّ ال

که  رو انسان هنگامی ست؛ از این گر نشاط و چاالکی زیرا عطسه، بیان». پسندد را می
 متعال، انسانِ کوشا و چاالك را دوست شود و اهللا زند، سبک و چاالك می عطسه می

الُمؤمُن الَقويُّ خٌ� وأحبُّ إىل «فرمود:  دارد. در حدیث صحیح آمده است که پیامبر

 .2992صحیح مسلم، ش:  )1(
 .2991؛ و صحیح مسلم، ش: 6225 صحیح بخاري، ش: )2(
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ّ خ�
عيِف و� لُكٍ مؤمن توانمند و قوي، نزد اهللا از مؤمن «یعنی:  )1(.»اِهللا ِمن املؤمِن الضَّ

جا که عطسه  از آن». ست کیتر است و در هر دو، خیر و نی ضعیف، بهتر و محبوب
دستورِ شریعت، باید  پسندد و انسان به را می آن ست، اهللا ي سبکی و چاالکی نشانه

"هنگام عطسه کردن  َْمُدِ�ّ
ْ
ست که اهللا متعال به او  بگوید؛ زیرا عطسه، نعمتی "احل

انسان  جاي آورد. لذا ارزانی داشته است و باید حمد و سپاسِ اهللا بر این نعمت را به
باید  -چه در نماز و چه بیرونِ نماز -زند، هر جا که باشد که عطسه می هنگامی

" َْمُدِ�ّ
ْ
که در دستشویی باشد که باید با قلب  اند: مگر این بگوید. البته علما گفته "احل

"خویش  َْمُدِ�ّ
ْ
اند: دستشویی، مکان مناسبی  بگوید؛ زیرا علما رحمهم اهللا گفته "احل

"رو اگر کسی عطسه کرد و  اهللا متعال نیست. از این براي ذکرِ َْمُدِ�ّ
ْ
گفت، بر هر  "احل

بگوید و  اهللا" "يَرمَْحَُك کننده  شنود، واجب است که به عسطه را می مسلمانی که آن
کننده  را ستوده است، دعاي رحمت کند؛ زیرا عطسه برایش بدان جهت که اهللا

" َْمُدِ�ّ
ْ
 که برادرانش براي او دعاي رحمت کنند. گفته و شایسته است "احل

ُ «در بخشی از این حدیث آمده است: 
َ

ا ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلٍم َسِمَعُه أن َ�ُقوَل هل اكَن حقًّ
شنود، الزم است که به او بگوید:  را می بر هر مسلمانی که آن«؛ یعنی: »يَرمَْحَُك اهللا

ي شنوندگان  بر همه "يَرمَْحَُك اهللا"نِ رسد که گفت نظر می لذا چنین به». "يَرمَْحَُك اهللا"
که  کند؛ چنان در حدیث دیگر، این را تأیید می ي پیامبر واجب است؛ و فرموده

"هرگاه یکی از شما عطسه زد و «فرموده است:  َْمُدِ�ّ
ْ
گفت، او را دعا کنید (و به  "احل

 بگویید). اهللا" "يَرمَْحَُك او 
کند و  عاي رحمت براي کسی که عطسه میبرخی از علما بر این باورند که د

" َْمُدِ�ّ
ْ
کننده  گوید، فرض کفایه است؛ یعنی اگر یکی از شنوندگان به عطسه می "احل

و  ست؛ اما احتیاط، این است که مطابق رهنمود پیامبر بگوید، کافی اهللا" "يَرمَْحَُك 
"ي کسانی که  چه در حدیث آمده است، همه آن َْمُدِ�ّ

ْ
شخص را  آن گفتنِ "احل

 بگویند. اهللا" "يَرمَْحَُك شنوند، به او  می

 .4816صحیح مسلم، ش:  )1(
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پسندد؛ چرا؟ براي  و اما خمیازه از سوي شیطان است و اهللا متعال آن را نمی
خوابند، زیاد  ست و افراد پرخواب یا کسانی که زیاد می ي تنبلی که خمیازه نشانه این

را  ست، اهللا متعال آن نبلیي ت جا که خمیازه نشانه کشند. لذا از آن هم خمیازه می
را برگردانَد؛  تواند آن جا که می رو اگر کسی را خمیازه گرفت، تا آن پسندد. از این نمی

اند: براي جلوگیري از خمیازه و فرو  یعنی از خمیازه کشیدن جلوگیري کند. علما گفته
ازه نیاید؛ البته آرامی گاز بگیرید تا دهانتان باز نشود و خمی بردنِ آن، لبِ پایینی را به

اي گاز بگیرید که زخمی نشود. مهم این است که انسان با این  گونه لبِ خویش را به
تواند از خمیازه جلوگیري کند. و اگر نتوانستید جلوي خمیازه  روش یا هرگونه که می

که برخی از علما رحمهم اهللا  را بگیرید، دست خویش را روي دهانتان بگذارید؛ این
باید پشت دست را روي دهان گذاشت، هیچ اصلی ندارد و درستش، اند:  گفته

که خمیازه  گذاشتنِ کف دست بر روي دهان در هنگام خمیازه است. انسان هنگامی
هاي  ست و شیطان، انسان ي تنبلی خندد؛ زیرا خمیازه نشانه کشد، شیطان به او می می

پروري در پناه خویش قرار  و تن ي ما را از تنبلی تنبل را دوست دارد. اهللا متعال همه
رو اگر  هاي کوشا و چاالك را دوست ندارد. از این دهد. از سوي دیگر، شیطان، انسان

توانید خمیازه را فرو برید و از آن جلوگیري  جا که می شما را خمیازه گرفت، تا آن
 کنید. این، سنت است؛ و گرنه، دست خود را بر روي دهانِ خویش بگذارید.

 ؟»أعوذ باهللا ِمن الشيطان الرجيم«یا الزم است که هنگامِ خمیازه بگویید: اما آ
به ما آموخته  ثابت نشده است. پیامبر خیر؛ زیرا این کار از پیامبر پاسخ:

کار کنیم و نگفته که این عبارت را بر زبان بیاوریم؛ بلکه  است که هنگامی خمیازه چه
توانیم، خمیازه را برگردانیم؛ و گرنه،  ا که میج باید مطابق رهنمود آن بزرگوار تا آن

دست خویش را بر روي دهانمان بگذاریم. لذا بر خالف پندارِ برخی از مردم، گفتنِ 
در هنگام خمیازه هیچ اصلی ندارد. ناگفته نماند که  »أعوذ باهللا ِمن الشيطان الرجيم«

افراد. ممکن است: این  هاي ها، شریعت است؛ نه امیال و خواسته مبنا و اساسِ عبادت
 فرماید: پرسش مطرح شود که اهللا متعال می

ا﴿ يۡ ٱ ِمنَ  يَ�ََ�نََّك  �مَّ ِ  َتِعذۡ سۡ ٱفَ  غٞ نَزۡ  نِ َ�ٰ لشَّ ِۚ ٱب   ﴾٢٠٠ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  ۥإِنَّهُ  �َّ
    ]٢٠٠: األعراف[ 

 شنواي داناست.راستی که او،  اي از سوي شیطان به تو رسید، به اهللا پناه ببر؛ بهو اگر وسوسه
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اي  گویند: اهللا متعال در این آیه دستور داده است که اگر وسوسه برخی از مردم می
فرموده است:  از سوي شیطان به انسان رسید، باید به اهللا پناه ببرد و رسول اهللا

ها  پس خمیازه، نوعی وسوسه است. در پاسخِ این». خمیازه از سوي شیطان است«
ي شیطان،  اید؛ زیرا منظور از وسوسه ر فهمِ آیه دچار اشتباه شدهگوییم: خیر؛ شما د می

ي  این است که انسان را به ارتکاب معصیت یا ترك واجبات فرا بخواند. لذا وسوسه
خواند  ها را به ارتکاب معاصی و ترك واجبات فرا می شیطان بدین معناست که انسان

گناهی یا ترك واجبی وسوسه  و هرگاه احساس کردید که شیطان شما را به انجامِ
را  ي خمیازه، این است که آن کند، از او به اهللا متعال پناه ببرید؛ سنت عملی درباره می

برگردانیم یا از آن جلوگیري کنیم و اگر نتوانستیم خمیازه را فرو ببریم، دست خود را 
 روي دهانمان بگذاریم.

کردن دستمال یا لباسش را و از آداب عطسه، این است که انسان هنگامِ عطسه 
 اند: در این کار دو حکمت وجود دارد: روي صورتش بگیرد. علما گفته

آید و در  زا از بدن بیرون می معموالً با عطسه عواملِ بیماري حکمت نخست:
 .شود اطراف انسان پراکنده می

آوري چون آبِ بینی  ممکن است به همراه عطسه چیزهاي چندش حکمت دوم:
رو اگر انسان هنگام عطسه  تد و باعث چندش و اذیت اطرافیان شود؛ از اینبیرون بیف

که برخی از مردم هنگام  کردن صورتش را بپوشاند، خوب و پسندیده است. این
گیرند، اشتباه است؛ زیرا گرفتن بینی از خروجِ باد یا  عطسه کردن بینِی خود را می

 بار باشد. و ممکن است زیانکند  هواي درون بینی در هنگام عطسه جلوگیري می
در احادیثی که مؤلف آورده، آشکار آمده است که اگر کسی عطسه کرد و 

" َْمُدِ�ّ
ْ
عطسه  شود؛ زیرا دو نفر نزد پیامبر گفته نمی اهللا" "يَرمَْحَُك نگفت، به او  "احل

نگفت.  اهللا" "يَرمَْحَُك گفت و به دیگري  اهللا" "يَرمَْحَُك ها  به یکی از آن کردند و پیامبر
گفتید؛ " اهللا  يـَْرَمحُكَ "خدا! فالنی عطسه زد و شما به او  نفرِ دوم عرض کرد: اي رسول

"این شخص، «ولی من عطسه کردم و شما این را به من نگفتید؟! فرمود:  َْمُدِ�ّ
ْ
 "احل

"رو اگر کسی عطسه کرد و  از این». گفت و تو نگفتی َْمُدِ�ّ
ْ
نگفت، در جوابش  "احل

"نگویید؛ اما آیا باید گفتنِ  اهللا" مَحَُك "يَرْ  َْمُدِ�ّ
ْ
خیر؛  پاسخ:را به او یادآوري کنیم؟  "احل
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"گرِ این است که گفتنِ  حدیث بیان َْمُدِ�ّ
ْ
 کنیم؛ زیرا پیامبر را به او یادآوري نمی "احل

"دستور نداد که اگر کسی عطسه کرد و  َْمُدِ�ّ
ْ
او  نگفت، گفتنِ این عبارت را به "احل

"و اگر یکی از شما عطسه زد و «یادآوري نمایید؛ بلکه فرمود:  َْمُدِ�ّ
ْ
نگفت، او را  "احل

قصد آموزش به او  البته پس از اندکی به». نگویید) اهللا" "يَرمَْحَُك دعا نکنید (و به او 
"کند، باید  که عطسه می گوییم: انسان هنگامی می َْمُدِ�ّ

ْ
ن بگوید؛ و هدف ما از ای "احل

"کننده باید  یادآوري، آموزشِ وي باشد. عطسه َْمُدِ�ّ
ْ
اي  گونه را با صداي بلند و به "احل

گفتند، در  اهللا" "يَرمَْحَُك بگوید که براي اطرافیان قابلِ شنیدن باشد و وقتی به او 
د و اهللا، شما را هدایت کن«. یعنی: "َ�ْهِديُ�ُم ا�ُّ َوُ�ْصِلُح بَالَُ�ْم"جوابشان بگوید: 

؛ یعنی: »َ�ْهِدينا أو َ�ْهِديُ�ُم ا�ُّ «گویند:  برخی از مردم می». احوالتان را اصالح بگرداند
این، اشتباه و بر خالف رهنمود شریعت است؛ ». خداوند، ما یا شما را هدایت کند«

 .»َ�ْهِديُ�ُم ا�ُّ َوُ�ْصِلُح بَالَُ�مْ «درست، همین است که بگویند: 
*** 

وَ�ُه ىلَع فيِه  قال: اكن رسول اهللا  هر�رةوعن أيب -٨٨٧
َ
إَذا َ�َطَس َوَضَع يََدهُ أْو ث

[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن  وََخَفَض أْو َغضَّ بَها َصْوتَُه.
 )1(صحیح دانسته است.]

کرد، دست یا  که عطسه می هنگامی اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
کرد یا با آن صدایش  گذاشت و با آن صدایش را آرام می وي دهانش میلباسش را ر
 آورد. را پایین می

َُهوُد َ�َتَعاطُسوَن ِعْنَد رسوِل اهللا وعن أيب موىس -٨٨٨ يَرُْجوَن أْن  قال: اكن ايلْ
ُهْم 

َ
ُ�مْ «، فيقول: »يَرمَْحُُ�م اهللا«َ�ُقوَل ل

َ
اود و [روایت ابود ».يَهْدي�ُم اهللا و�ُْصلُِح بال
 )2(ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]

و » خَفَض«. [راوي در بین 4207ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی4755صحیح الجامع، ش:  )1(
»شک کرده است.]»  غَض 
 .4213ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )2(
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نزد  -عمد و از روي دروغ به -گوید: یهودیان  می ابوموسی ترجمه:
بگوید؛  )1(»يَرمَْحُُ�م اهللا«به آنان  زدند؛ به این امید که پیامبر عطسه می اهللا رسول

 )2(.»مْ يَهْدي�ُم اهللا وُ�ْصِلُح بالَ�ُ «فرمود:  می ولی پیامبر

إَذا تَثاَءَب أَحُدُ�ْم : «قال: قال رسوُل اهللا وعن أيب سعيد اخلدري -٨٨٩
ْيطاَن يَْدُخُل  إنَّ الشَّ

َ
ُيْمِسْك �َِيِدهِ ىلَعَ �ِيِه ف

ْ
ل
َ
 )3([روایت مسلم] ».ف

هرگاه یکی از شما «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:
از این راه به پیکرِ  -نش بگیرد؛ زیرا شیطان، خمیازه کشید، دستش را روي دها

 ».شود وارد می -انسان
*** 

 یعنی: اهللا بر شما رحم کند. )1(
 هدایت کند و احوالتان را اصالح بگرداند.یعنی: اهللا، شما را  )2(
 .2995صحیح مسلم، ش:  )3(

                                           



رویی در هنگامِ  باب: مستحب بودن دست دادن و گشاده -143
دیدار، و بوسیدنِ دست مرد صالح و بوسیدنِ فرزند خویش از 

گردد و  روي محبت و به آغوش کشیدنِ کسی که از سفر باز می
 بر دیگرانمکروه بودن خم شدن در برا

حُة يِف أْصحاِب رسوِل  -٨٩٠
َ
ُمصاف

ْ
انِت ال

َ
ُت أل�ٍس: أ�

ْ
ل
ُ
تاَدةَ قال: ق

َ
َّطاِب ق يِب اخلْ

َ
َ�ْن أ

 )1([روایت بخاري] ؟ قال: َ�َعم.اهللا
گفتم: آیا مصافحه (=دست دادن)  گوید: به انس ابوخطّاب، قتاده می ترجمه:

 .معمول بود؟ فرمود: بله اهللا در میانِ اصحاب رسول

�ٍَس  -٨٩١
َ
ا َجاَء أْهُل ايلََمِن قال رسوُل اهللا وََ�ْن أ مَّ

َ
ْد َجاَءُ�ْم أْهُل : «قال: ل

َ
ق

َحة
َ
ََمن، َوُهْم أوُل َمْن َجاَء بالُمَصاف  )2([روایت ابوداود با اسناد صحیح] ».ايلْ

 اهللا آمدند، رسول -به مدینه -ها  گوید: هنگامی که یمنی می انس ترجمه:
اند و ایشان نخستین کسانی هستند که مصافحه  ل یمن نزد شما آمدهاه«فرمود: 

 ».(=دست دادن) را رایج کردند

رَبَاءِ  -٨٩٢
ْ
َحاِن : «قال: قال رسوُل اهللا وََ�ْن ال

َ
َتِقَياِن َ�َيَتصاف

ْ
ما ِمْن ُمْسلَِمْ�ِ يَل

ْبَل أْن َ�ْفرَتِقا
َ
ُهَما �

َ
 ُغِفَر ل

ّ
 )3([روایت ابوداود] ».إال

رسند  هر دو مسلمانی که به هم می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می براء ترجمه:
قطع مورد آمرزش قرار  که از هم جدا شوند، به کنند، پیش از آن و با هم مصافحه می

 ».گیرند می

 .6263صحیح بخاري، ش:  )1(
، سخن » بالمصافَحۀ جاء منْ أولُ وهم«گوید:  /؛ آلبانی4344ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )2(

 باشد  که در حدیث گنجانده شده است. می انس
 /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی525)؛ السلسلۀالصحیحۀ، ش: 5778، 5777صحیح الجامع، ش: ( )3(

 .4343ش: 
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�ٍَس  -٨٩٣
َ
هُ أْو َصديَقُه  وََ�ْن أ

ُ
ىَق أَخا

ْ
قال: قال رجل: يا رسوَل اهللا، الرَُّجُل ِمنَّا يَل

؟ قال: أَ�ْنحَ 
َ

ُه؟ قال: » ال«ِ� هل
ُ
زَتُِمُه و�َُقبِّل

ْ
ُخُذ �َِيِدهِ َو�َُصافُِحه؟ قال: » ال«قال: أَ�َيل

ْ
قال: َ�َيأ

 )1(باشد.] [ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می ».َ�َعم«

خدا! شخصی از ما با برادر  گوید: مردي عرض کرد: اي رسول می انس ترجمه:
پرسید: آیا ». خیر«تواند براي او خم شود؟ فرمود:  کند؛ آیا می تش دیدار مییا دوس

تواند دستش را  گفت: آیا می». خیر«تواند او را به آغوش بگیرد و ببوسد؟ فرمود:  می
 ».بله«بگیرد و با او مصافحه کند؟ فرمود: 

 شرح
 ي آداب سالم و مسایل مربوط به آن این باب را در ادامه /مؤلف، نووي

ي مصافحه یا دست دادن؛ آیا سنت است که انسان  گشوده است؛ از جمله مسأله
بله؛ سنت است. زیرا قتاده از انس بن  پاسخ:هنگامِ مالقات برادرش با او دست دهد؟ 

پاسخ داد:  رایج بود؟ انس پرسید: آیا دست دادن در میان اصحاب پیامبر مالک
گونه که در حدیث  دست راست باشد؛ و همان ناگفته نماند که مصافحه باید با». آري«

شوند.  دهند، آمرزیده می رسند و با هم دست می آمده است: دو مسلمانی که به هم می
شود که دو  باشد؛ البته این به زمانی مربوط می گر فضیلت مصافحه می این، بیان

دیگر در  گویند؛ لذا در دیدنِ اتفاقی یک رسند و با هم سخن می مسلمان به هم می
در  ست؛ زیرا صحابه کوچه و بازار، نیازي به دست دادن نیست و سالم کردن، کافی

رو  کردند. از این دیگر بسنده می هنگامِ حرکت یا رفت و آمد به سالم کردن به یک
ست که سالم کنید؛ اما  کنید، فقط کافی وقتی در کوچه و بازار از کنارِ مردم عبور می

 کسی سخن بگویید، با او دست دهید. اگر توقف کردید تا با
برخی از مردم پس از پایانِ نماز جماعت با نمازگزاري که در کنارشان است، 

ي  این، یک بدعت و پدیده». قبول باشد«یا  »تقبل اهللا«گویند:  دهند و گاه می دست می
که به راست و چپش سالم  دادند. نمازگزار همین انجام نمی نوپیداست که صحابه

الُم َعلَيُْ�م َورمَْحُة اهللا«گوید:  دهد و می می  ست. ، کافی»السَّ

 .2195ش:  /صحیح الترمذي، از آلبانی )1(
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هنگام دیدار با آنان یا معانقه و در آغوش  و اما خم شدن در برابر دیگران به
سؤال ». خیر«پرسیدند: آیا در برابر دیگران خم شویم؟ فرمود:  گرفتنشان؛ از پیامبر

البته خم شدن ». خیر«فرمود: » ریم؟آیا برادرِ مسلمان خود را در آغوش بگی«کردند: 
مانَد  باشد و به رکوع می مراتب بدتر است؛ زیرا در آن نوعی خضوغ براي غیراهللا می به

رو از خم شدن در برابر دیگران نهی  دهد. از این انجام می که انسان در برابرِ اهللا
آید، ایرادي  شده است. اما معانقه (=به آغوش گرفتن) و بوسیدنِ کسی که از سفر می

از خم شدن در برابر دیگران نهی  ندارد. شاید این پرسش مطرح شود که: پیامبر
 فرماید: می ي برادران یوسف فرمود؛ اما اهللا متعال درباره

ا﴿ ْ  فَلَمَّ ٰ  َدَخلُوا بََو�ۡ  هِ إَِ�ۡ  َءاَوىٰٓ  يُوُسَف  َ�َ
َ
ْ دۡ ٱ َوقَاَل  هِ � ٓ  إِن ِمۡ�َ  ُخلُوا ُ ٱ ءَ َشا َّ� 

بََو�ۡ  َوَرَ�عَ  ٩٩ �َ َءاِمنِ 
َ
ْ  ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  هِ � وا دٗ  ۥَ�ُ  وََخرُّ     ]٩٩  ،٩٨: يوسف[  ﴾�ۖ ُسجَّ

هنگامی که نزد یوسف رفتند، او پدر و مادرش را کنار خویش جاي داد و گفت: به خواست 
اهللا در کمال امنیت وارد مصر شوید. و پدر و مادرش را باالي تخت برد و همه برایش سجده 

 .کردند

پاسخش، این است که این مسأله در شریعت یوسف و پیش از اسالم بوده و 
کس  شریعت اسالمیِ ما، آن را منسوخ کرده و از آن باز داشته است؛ لذا براي هیچ
چنین  جایز نیست که براي دیگري سجده کند؛ گرچه قصدش عبادت نیز نباشد. هم

از کار منع فرموده است. از  مبرخم شدن در برابر دیگران نیز روا نیست؛ زیرا پیا
خبر بود و در برابرِ شما خم شد، او را نصیحت و  رو اگر کسی از این موضوع بی این

راهنمایی کنید و به او بگویید که این کار، ممنوع و نارواست و در برابر کسی جز اهللا، 
 کُرنش نکن.

 البته بوسیدن دست مردانِ شایسته ایرادي ندارد.
*** 

الٍ وع -٨٩٤ هب بِنا إىل هذا انلَّيِبِّ  ن َصْفوان بن َعسَّ
ْ
قال: قال َ�ُهوديٌّ لَِصاِحبِِه اذ

تَيا رسوَل 
َ
أ
َ
ُه  اهللا ف

َ
ْوهل: فَقبَّال يََدهُ َورِْجل

َ
َديَث إىل ق َذكَر احلْ

َ
َسأالهُ َ�ْن �ِْسع آياٍت بَيِّناٍت ف

َ
ف

.  )1(اسنادهاي صحیح][روایت ترمذي و غیرِ او با  وقاال: �َْشَهُد �نََّك نيِبٌّ

 .517ش:  /ر.ك: ضعیف الترمذي، از آلبانی ضعیف است؛ )1(
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گوید: یک نفر یهودي به دوستش گفت: ما را نزد  می صفوان بن عسال ترجمه:
ي واضح  ي نُه نشانه آمدند و از او درباره اهللا این پیامبر ببر؛ سپس هر دو نزد رسول

گوید:  جا که می کند تا آن ي حدیث را ذکر می گاه ادامه پرسیدند. و آن )1(و روشن
 دهیم که تو پیامبري. را بوسیدند و گفتند: گواهی می و پاي پیامبر دو دست آن

َدنَْونا ِمَن انلَّيِبِّ  $َوَعن ابِْن ُ�َمرَ  -٨٩٥
َ
ٌة قال �ِيها: ف نا يََدهُ. قِصَّ

ْ
[روایت  َ�َقبَّل

 )2(ابوداود]
حکایتی روایت شده که در آن گفته است: سپس به  $عمر از ابن ترجمه:

 و دستش را بوسیدیم.نزدیک شدیم  پیامبر

ِدَم َزْ�ُد ْ�ُن َحارِثَة املدينَة ورسوُل  &وََ�ْن اع�شةَ  -٨٩٦
َ
يِف بَييِْت فأتَاهُ  اهللا قالت: ق

هُ  َ�َقَرَع ابلاَب. َ�َقام إيْلِه انلَّيِبُّ 
َ
بَّل

َ
اْ�َتَنَقُه َو�

َ
[ترمذي این حدیث را روایت  ».َ�ُرُّ ثْوَ�ُه ف

 )3(را حسن دانسته است.] کرده و آن
 -از سفري - روایت شده که گفته است: زید بن حارثه &از عایشه ترجمه:

آمد و در زد.  ي من بود. زید نزد پیامبر در خانه به مدینه بازگشت؛ آن روز پیامبر
کشید، به سوي زید رفت  برخاست و در حالی که لباسش را به دنبالِ خود می پیامبر

 و او را در آغوش گرفت و بوسید.

ْو أْن : «اهللاقال: قال يل َرُسوُل  وََ�ْن أيب َذرٍّ  -٨٩٧
َ
 ول

ً
ِقرنَّ ِمن املْعُروِف َشيْئا

َ
الَ حت

ىَق أَخاَك بِوجٍه طلِيٍق 
ْ
 )4([روایت مسلم] ».تل

هیچ کار نیکی را کوچک و «به من فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوذر ترجمه:
 ».رویی مالقات کنی گشاده ناچیز مپندار؛ حتی این عمل را که با برادرت با

ها،  ست که اهللا متعال به موسی داد؛ این نشانه اي گانه هاي نُه ي آشکار، نشانه منظور از نُه نشانه )1(
هاي پیاپی، کاهش محصوالت، توفان، هجوم ملخ،  سالی بارت بودند از: عصا، دست (ید بیضاء)، خشکع

 اسرائیل. [مترجم] هاي بنی آلود شدنِ آب شپش و قورباغه، و خون

 .517؛ و ضعیف الترمذي، ش: 1117ش:  /ر.ك: ضعیف أبی داود، از آلبانی ضعیف است؛ )2(
 .516ش:  /از آلبانی ر.ك: ضعیف الترمذي، ضعیف است؛ )3(
 ذکر شد. (مترجم)]. 700و  123ي  تر به شماره .  [این حدیث، پیش2626صحیح مسلم، ش:  )4(

                                           



 الصالحین شرح ریاض   380

 شرح
این احادیث را در باب آداب مصافحه و معانقه و مسایل مربوط  /امام نووي

که گفته است: یک نفر  به آن ذکر کرده است؛ از جمله: حدیث صفوان بن عسال
آمدند  اهللا یهودي به دوستش گفت: ما را نزد این پیامبر ببر؛ سپس هر دو نزد رسول

ي  نُه نشانه ي واضح و روشن پرسیدند. و چون پیامبر ي نُه نشانه ارهو از او درب
گواهی «را بوسیدند و گفتند:  دو برشمرد، دست و پاي پیامبر آشکار را براي آن

 ».دهیم که تو پیامبري می
اسرائیل بودند که به فرمانِ پیامبرشان  یهودیان مدینه در اصل از مصر و از بنی

 ، یعنی شام نقل مکان کردند:به سرزمین مقدس موسی

ْ دۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ ﴿  ٱ ُخلُوا
َ
ۡ ٱ َض �ۡ� َسةَ ل ُ ٱ َكَتَب  لَِّ� ٱ ُمَقدَّ     ]٢١: دة املائ[  ﴾لَُ�مۡ  �َّ

 اي قوم من! وارد سرزمین پاکی شوید که اهللا برایتان مقرر نموده است.

شود  میخواندند که در آخر زمان، پیامبري از مکه برانگیخته  ها در تورات می آن
رو بسیاري از یهودیان از شام به مدینه مهاجرت  کند؛ از این که به مدینه هجرت می

کردند و منتظر ظهور پیامبرِ آخر زمان بودند تا از او پیروي کنند؛ زیرا در تورات و 
 فرماید: بیان شده بود. اهللا متعال می انجیل فضیلت پیامبر

ِينَ ٱ﴿  ٱ ِ�َّ �َّ ٱ لرَُّسوَل ٱ يَتَّبُِعونَ  �َّ
ُ
�ۡ َّ ِيٱ ّ�ِ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  ِعنَدُهمۡ  تُو�ًاَمكۡ  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ  ةِ َرٮ

  �ِيلِ ۡ�ِ ٱوَ 
ۡ
ِ  ُمرُُهميَأ  ٱب

ۡ ٰ َو�َنۡ  ُروِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ َهٮ ّيَِ�ٰ ٱ لَُهمُ  َو�ُِحلُّ  ُمنَكرِ ل  َو�َُحّرِمُ  تِ لطَّ
 ٱوَ  ُهمۡ إِۡ�َ  ُهمۡ َ�نۡ  َو�ََضعُ  �َِث َ�ٰٓ �َۡ ٱ هِمُ َعلَيۡ 

َ
    ]١٥٧: األعراف[ ﴾هِمۚۡ َعلَيۡ  َ�نَۡت  لَِّ� ٱ َل َ�ٰ غۡ ۡ�

کنند؛ بینند، پیروي میاي که نامش را در تورات و انجیل مینخوانده آنان که از پیامبر درس
هاي پاك را برایشان دارد و نعمت خواند و از بدي باز میپیامبري که به سوي نیکی فرا می

نماید و تکالیف سنگین و قید و بندهایی را که نان حرام میگرداند و ناپاکی را بر آحالل می
 کند.ي آنان بود، از آنان رفع میبر عهده

داد، با استناد به بعثت پیامبر  اي میان یهودیان و مشرکان روي می هرگاه مشاجره
زودي پیامبري  گفتند: به کردند و میخاتم امید پیروزي بر کافران را مطرح می

 گردیم: کنیم و بر شما چیره می ود که ما از او پیروي میش برانگیخته می
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﴿ ْ ِينَ ٱ َ�َ  تُِحونَ َتفۡ �َسۡ  ُل َ�بۡ  ِمن َوَ�نُوا َّ�  ْ ا َ�َفُروا ٓ  فَلَمَّ ا َءُهمَجا ْ  مَّ ْ  َعَرفُوا  َ�َفُروا
    ]٨٩: البقرة[ ﴾ۦبِهِ 

کردند، ن را مطرح میتر (با استناد به بعثت پیامبر خاتم) امید پیروزي بر کافرا و (با آنکه) پیش
هایی که او را با آن شناختند، نزدشان آمد، به او اما با این حال زمانی که پیامبر، مطابق نشانه

 کفر ورزیدند.

در بدو  قریظه. پیامبر نضیر، و بنی قینقاع، بنی یهودیان مدینه، سه قبیله بودند: بنی
شکنی کردند. در نتیجه  پیمان ها، ها پیمان بست؛ ولی آن ي این ورود به مدینه با همه

اهللا متعال به دست پیامبرش، شکست سختی بر آنان وارد ساخت. آخرین گروه 
شکنی کردند،  خیانت و پیمان» احزاب«بودند که چون در جنگ » قریظه بنی«یهودي، 

مستقر شده بودند. » خیبر«ها کشته شدند. آنان در دژهاي  حدود هفتصد تن از آن
ها  جا بمانند؛ زیرا آن فتح کرد و اجازه داد که یهودیان در آنخیبر را  پیامبر

تري اشتغال داشتند و فرصت  به کارهاي مهم کشاورزان ماهري بودند و صحابه
پذیرفت که یهودیان در خیبر  کافی براي کشاورزي در خیبر را نداشتند؛ پیامبر

مسلمانان بدهند؛ البته  جا را به بمانند و در مقابل، نیمی از محصوالت کشاورزيِ آن
جا بیرون کند. یهودیان در  بخواهد، آنان را از آن که هرگاه پیامبر مشروط به این

گونه که تاریخشان  در خیبر بودند و آن و در خالفت ابوبکر صدیق دورانِ پیامبر
 اند؛ لذا در دوران عمر فاروق شکنی بوده دهد، همواره اهل خیانت و پیمان نشان می

ها را در سال شانزدهم هجري از  آن ت کردند و همین، باعث شد که عمرخیان
در شام تبعید کند. این، مختصري از سرگذشت یهودیانِ ساکن در » اذرعات«خیبر به 

به این سرزمین هجرت کرده  ي عربستان بود که در انتظار بعثت پیامبر جزیره شبه
خوبی  که او را به گیخته شد، با اینبران بودند تا از او پیروي کنند و چون پیامبر

ست، به او کفر ورزیدند؛ برخی از  ي االهی راستی فرستاده شناختند و دریافتند که به
اسرائیل است؛ اما وقتی  کردند که پیامبرِ خاتم از بنی اند: یهودیان گمان می علما گفته

ردند. البته است، حسادت ورزیدند و به او ایمان نیاو دیدند که از نسل اسماعیل
 فرماید: این نکته، براي من ثابت و روشن نیست؛ زیرا اهللا متعال می
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ِينَ ٱ﴿ �ۡ  رِفُونَ َ�عۡ  َكَما ۥرِفُونَهُ َ�عۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ
َ
� ٓ    ]١٤٦: البقرة[  ﴾َءُهمۡ َنا

-را میگونه که پسران خویش  شناسند؛ همانایم، محمد را میها کتاب داده کسانی که به آن
 شناسند.

است.  دانستند که پیامبر خاتم، عرب و از نسل اسماعیل لذا اهل کتاب می
که یک حقیقت را با چشم خویش ببینند،  علم یقین یا دانشِ قطعی با عین یقین و این

کردند که اگر پیامبرِ خاتم برانگیخته شود، از او  ها ابتدا گمان می کند. آن فرق می
پناه  -که مبعوث شد، حسادت ورزیدند و کافر شدند.  ا همینپیروي خواهند کرد؛ ام

 .-بر اهللا
آنان را  را بوسیدند و پیامبر که آن دو یهودي، دست و پاي پیامبر خالصه این

دهد که بوسیدن دست و پايِ کسی که داراي  از این کار باز نداشت؛ لذا این، نشان می
یدن دست و پاي پدر و مادر و امثالِ چنین بوس باشد؛ هم علم و شرافت است، جایز می

 ها. ها رواست؛ زیرا حقّ بزرگی دارند و این، یعنی تواضع و نیکی به آن آن
آمدیم  را آورده که گفته است: نزد پیامبر $عمر چنین حدیث ابن هم /مؤلف

 آنان را از این کار باز نداشت. و پیامبر». و دستش را بوسیدیم
سر است؛ اما شگفتا از کسانی که بوسیدن دست را  بوسیدنِ دست مانند بوسیدنِ

کنند؛ در صورتی که هیچ تفاوتی میان بوسیدن سر و دست  بیش از بوسیدنِ سر رد می
گوید، دستشان  ها سالم می نیست. البته ایراد بر کسانی وارد است که وقتی کسی به آن

گویند: دستم را  را میکننده دستشان را ببوسد! یا حتی آشکا کنند تا سالم را دراز می
ها را یادآوري کرد و مردم را از بوسیدنِ  ببوس! روشن است که باید نادرستیِ کارِ این

احترامِ شما دست یا پیشانی یا سرِتان را  ها باز داشت. اما اگر کسی، خود به دست این
د، چنین بین که همیشه و هر بار که شما را می بوسید، ایرادي ندارد؛ البته مشروط به این

سؤال شد: آیا وقتی شخصی برادرش  تر حدیثی گذشت که از پیامبر نکند؛ زیرا پیش
تواند او را در  گر پرسید: آیا می پرسش». خیر«بیند، براي او خم شود؟ فرمود:  را می

تواند با او مصافحه کند؟ فرمود:  پرسید: آیا می». خیر«آغوش بگیرد و ببوسد؟ فرمود: 
رو  سببی چون بازگشت از سفر و غربت باشد، ایرادي ندارد. از این ولی اگر به». آري«

از سفر را ذکر کرده  ي بازگشت زید بن حارثه درباره &حدیث عایشه /مؤلف
در حالی که لباس  آمد، پیامبر از سفر بازگشت و نزد پیامبر است که وقتی زید
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را در آغوش گرفت و کشید، به سوي زید برخاست و او  خود را به دنبال خویش می
به ایشان هدیه کرد و  &بود که خدیجه ي پیامبر شده غالمِ آزاد بوسید. زید

را بسیار دوست داشت.  $زید و فرزندش اسامه او را آزاد ساخت. پیامبر پیامبر
مشهور شده بود؛ » محبوب پسر محبوب«، یعنی »حب بن حب«به  رو اسامه از این

 بودند. اهللا حبوب رسولزیرا پدر و پسر، هر دو م
را که از سفر بازگشته بود، در آغوش گرفت و بوسید؛ پس  زید لذا پیامبر

آید و بوسیدنِ او، ایرادي ندارد. ولی اشکال در این است  معانقه با کسی که از سفر می
از این کار باز  بینید، ببوسید؛ زیرا پیامبر که برادر مسلمان خود را هر بار که می

 است.داشته 
سفارش کرده است که انسان نباید هیچ کارِ نیکی را کوچک و ناچیز  پیامبر

کنید، کوچک و ناچیز  بشمارد؛ یعنی هیچ گاه نیکی و احسانی را که به مردم می
ظاهر ارزان و  نپندارید و نگویید که این، کم یا ناچیز است؛ حتی اگر خودکار یا چیزِ به

یاد  طرف مقابل، حتماً روزي این نیکیِ شما را به دهید. زیرا ارزشی به کسی می  کم
گوید: پارسال فالنی به من هدیه داد. هر چیزي که مهر و محبت بیاورد،  آورد و می می

هیچ کار نیکی «فرمود:  رو پیامبر ارزشمند است و نباید آن را ناچیز بشماریم؛ از این
رویی مالقات  رت با گشادهرا کوچک و ناچیز مپندار؛ حتی این عمل را که با براد

رویی،  رویی، نه با اخم و ترش اي باز و با خوش آري! تا این حد که با چهره». کنی
برادرِ مسلمانتان را مالقات کنید. البته گاه انسان، مسایل و مشکالتی دارد که مردم از 

تواند  می جا که رو باشد؛ اما باید سعی کند تا آن تواند گشاده اند؛ لذا نمی اطالع آن بی
آورد و دین  هاست و مهر و محبت می رو و بشاش باشد؛ زیرا این، جزو نیکی خوش

گونه که اهللا متعال  اسالم دین محبت، برادري، و صفا و صمیمیت است؛ همان
 فرماید: می

ْ ذۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا عۡ  ُكنُتمۡ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
َ
ٓ أ لََّف  ءٗ َدا

َ
ۡص  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَ�

َ
 ُتمَبحۡ فَأ

ٰ إِخۡ  ۦٓ َمتِهِ بِنِعۡ      ]١٠٣: آل عمران[  ﴾انٗ َ�
هایتان را نسبت به یاد آورید که با هم دشمن بودید و اهللا دل و نعمت اهللا را بر خودتان به

 همدیگر مهربان کرد و به لطف اهللا با هم برادر شدید.
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ارهاي شایسته ي ما را به سوي اخالق نیک و ک خواهیم که همه از اهللا متعال می
گردد.  یقین تنها اوست که به سوي بهترین اخالق و رفتار رهنمون می رهنمون شود؛ به

ي ما دور بگرداند؛ و تنها  خواهیم که اخالق و رفتار ناشایست را از همه و از او می
 کند. اوست که چنین می

*** 

ٍّ  قال: قبَّل انلَّيِبُّ  وعن أيب هر�رة -٨٩٨ ََسَن ْ�َن يلَعِ َرُع ْ�ُن  $احلْ
ْ
فقال األق

ُت ِمنُهْم أَحًدا. فقال رسوُل اهللا
ْ
بَّل

َ
 ما �

َ
َودل

ْ
َمْن ال يَرَْحْم ال : «َحا�ٍِس: إنَّ يِل َعرَشَة�ً ِمَن ال

 )1([متفق علیه] ».يُرَْحمْ 
را بوسید. اقرع بن  $حسن بن علی گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

فرمود:  اهللا ام. رسول ها را نبوسیده یک از آن حابس گفت: من، ده فرزند دارم و هیچ
 ».گیرد کسی که مهر نورزد، مورد رحمت قرار نمی«

 شرح
ي مسایل مربوط به معانقه و بوسیدن آورده اسـت   این حدیث را درباره /نووي

 گونه که پیامبر باشد. همان که بوسیدنِ کودکان از روي مهر و محبت از آن جمله می
بـود؛   اهللا پسر فاطمه بنت رسـول  را بوسید. حسن $طالب یحسن بن علی بن اب

را  $بـوده اسـت. ایشـان، حسـن و حسـین      پدربزرگ مادريِ حسن یعنی پیامبر
َنَّةِ «فرمود:  دوست داشت و می

ْ
ْهِل اجل

َ
َُسْ�ُ َسيَِّدا َشبَاِب أ

ْ
ََسُن َواحل

ْ
حسن و «یعنی:  )2(.»احل

برتـر اسـت؛ زیـرا     از حسین لبته حسنا». اند دو سردارِ جوانانِ بهشتی $حسین
ْن يُْصـِلَح بِـِه َ�ـْ�َ فِئَتَـْ�ِ ِمـْن  اهللاإنَّ ابِْ� َهَذا َسـيٌِّد َولََعـلَّ «اش فرمود:  درباره پیامبر

َ
أ

ذکر  230ي  شماره تر به . [این حدیث، پیش2318؛ و صحیح مسلم، ش: 5997صحیح بخاري، ش:  )1(
 شد. (مترجم)]

، 62، 3/3احمد در مسند خود ( )؛5/50)؛ نسائی در الکبري (3768روایت: ترمذي ( حسن است؛ )2(
؛ این حدیث شواهد دیگري نقل از ابوسعید خدري ) به1384، 1368) و در فضائل الصحابۀ (83، 64

)، 96ماجه ( ) ذکر کرده و در صحیح ابن797، 796در السلسلۀ الصحیحۀ ( /هم دارد که عالمه آلبانی
 دانسته است.را حسن  ) آن3180) و صحیح الجامع (2965و صحیح الترمذي (

                                           



 385   رویی در هنگامِ دیدار، و ... بودن دست دادن و گشاده باب: مستحب

ُمْسِلِم�َ 
ْ
این فرزند من، آقاست؛ امید اسـت کـه اهللا، او را سـببِ صـلح و     «یعنی:  )1(.»ال

طـور هـم شـد و زمـانی کـه       همـین ». نان قرار دهـد سازش در میان دو گروه از مسلما
که مسایل و  به خالفت رسید، پس از آن طالب پس از پدرش، علی بن ابی حسن

ریـزي در میـانِ مسـلمانان، از     خاطر جلـوگیري از قتـل و خـون    هایی پدید آمد، به فتنه
کـه  واگذار نمود؛ هرچنـد   $سفیان پوشی کرد و آن را به معاویه بن ابی خالفت چشم

بـه حقیقـت    اهللا ي رسـول  سان فرموده به خالفت سزاوارتر بود. و بدین از معاویه
 به این فضیلت بزرگ دست یافت. پیوست و حسن

یکی از سرداران  -را بوسید، اقرع بن حابس  اش، حسن نوه گاه که پیامبر آن
ت و جا بود؛ روشن است کـه صحرانشـینان، مقـداري سرسـخ     آن -» تمیم بنی«ي  قبیله

تعجب کرد و گفت: چگونه ایـن کـودك را    اند. اقرع از این کارِ پیامبر دل بوده سنگ
فرمـود:   اهللا ام. رسـول  ها را نبوسـیده  یک از آن بوسید؟! من، ده فرزند دارم و هیچ می

یعنی کسی که نسـبت بـه بنـدگان    ». گیرد کسی که رحم نکند، مورد رحمت قرار نمی«
دهد کـه بوسـیدن    شود. این، نشان می ی محروم میهت المهربان نیست، از رحم اهللا

کنـد کـه فرزنـدان انسـان یـا       کودکان از روي مهر و شفقت جایز است و فرقـی نمـی  
هاي دختري و پسريِ او باشند یا هیچ نسبتی با انسان نداشته باشند؛ زیرا بوسـیدنِ   ه نو

سان هرچه نسبت بـه  ي داشتنِ قلبِ مهربان نسبت به کودکان است و ان کودکان، نشانه
زنی زناکـار را   تر است؛ حتی اهللا ی نزدیکهتر باشد، به رحمت ال بندگانِ اهللا مهربان

آمرزید؛ زیرا آن زن، سگی دید که از شدت تشنگی دهانش را بـاز کـرده و زبـانش را    
مالیـد. آن زن از چـاه، پـایین رفـت و      بیرون آورده بود و آن را به خاك مرطـوب مـی  

ود را پر از آب کرد و جورابش را به دهان گرفت و از چاه، باال آمد جوراب چرمیِ خ
و به سگ، آب داد و چون دلش به حالِ سگ سوخت و او را آب داد، اهللا متعال او را 

وقتی اهللا متعال دلِ انسان را نسبت به خردساالن و ضعفا مهربـان بگردانـد،    )2(آمرزید.

 .بکره نقل از ابی ) به7109، 3746، 3629، 2704صحیح بخاري، ش:  )1(
ي یک مرد روي  همین کتاب آمده است، این ماجرا درباره 128ي  آن گونه که در حدیث شماره )2(

 ي یک زنِ زناکار ذکر کرده است. (مترجم) داده و شارح محترم آن را درباره
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 وردار خواهد شد. امیـد اسـت کـه اهللا   ی برخهبدین معناست که انسان از رحمت ال
 ي ما را به رحمتش بنوازد. همه

لذا چه خوب ». گیرد کسی که مهر نورزد، مورد رحمت قرار نمی«فرمود:  پیامبر
سر و  است که انسان، قلبی مهربان و نرم داشته باشد. بر خالف برخی از افراد سبک

کنند. در صورتی که  ود دور میرود، او را از خ خرد که وقتی کودکی نزدشان می بی
ي اهللا، روزي براي مردم  رفتارترین بنده ترین و خوش اخالق عنوان خوش به پیامبر

آمد و  $طالب اد و در سجده بود که در این اثنا حسن بن علی بن ابی د امامت می
اش را طول داد؛  سجده رو پیامبر رفت. از این مانند هر کودکی، روي پشت پیامبر

فرزندم مرا سواريِ خویش قرار داد؛ لذا «فرمود:  اهللا تعجب کردند. رسول بهصحا
که باري  بود؛ چنان این، از مهر و محبت پیامبر». صبر کردم تا کارش را تمام کند

را بر دوش گرفته بود و او را  $اش، یعنی امامه بنت زینب ي دختري نوه اهللا رسول
را در بغل گرفته بود، براي  &در حالی که امامه اهللا با خود به مسجد برد. رسول

گذاشت و ان گاه  رفت، امامه را روي زمین می مردم امامت داد و چون به سجده می
 ي این ها از روي مهر و عطوفت پیامبر داشت. همه خاست، او را برمی که برمی

ي  هوجود داشت که امام بود؛ و گرنه، این امکان براي پیامبر &نسبت به امامه
یا یکی دیگر از همسرانش بگذارد. شاید هم وابستگیِ  &کوچولو را نزد عایشه

او را با خود به مسجد ببرند.  اهللا باعث شد که رسول به پدربزرگش &امامه
که لباسِ  $کرد؛ در این اثنا حسن و حسین اهللا براي مردم سخنرانی می روزي رسول

باسشان بلند بود، هنگام راه رفتن نو پوشیده بودند، وارد مسجد شدند و چون ل
خوردند و هر آن  هایش که سکندري می با دیدن نوه اهللا خوردند. رسول سکندري می

دو را جلوي  ممکن بود روي زمین بیفتند، تاب نیاورد و از روي منبر پایین آمد و آن
ٓ ﴿ خود گرفت و فرمود: اهللا متعال راست فرموده است که: َما مۡ  إِ�َّ

َ
ٰ أ وۡ  لُُ�مۡ َ�

َ
 ُدُ�مۡ َ�ٰ َوأ

ۚ فِتۡ   )1(﴾َنةٞ
چه خوب است که خود را به محبت کردن به کودکان عادت دهیم و بکوشیم به 
هر کسی که محتاج محبت است، از جمله: یتیمان، فقیران و ضعفا مهر بورزیم و مهر 

 ».ي آزمایش (شما) هستند اموال و فرزندانتان، فقط مایه «. ترجمه: 15ي  ي تغابن، آیه سوره )1(
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ی برخوردار شویم؛ هسان از رحمت ال هایمان جاي دهیم تا بدین و محبت را در دل
ی را در پی هاهللا، سخت نیازمندیم و مهرورزي به بندگانِ اهللا، رحمت ال زیرا به رحمت

 ي ما را به رحمتی خویش بنوازد. دارد. امید است که اهللا متعال همه
*** 



کتاب: عیادت بیمار و تشییع جنازه و نماز بر او و  -6
سپاري وي و ماندن بر سِر قبرش پس از  حضور در خاك

 دفن او

 عیادت بیمار و تشییع جنازه باب: امر به -144

َمَرنا رسوُل اهللا $عن الرباء بن اعزٍب  -٨٩٩
َ
بَِعياَدةِ املَِر�ِض، َواتِّباع اجلنازةِ،  قال: أ

الم شاءِ السَّ
ْ
ايِع، و�ف َمْظلوِم، َو�ِجابَِة ادلَّ

ْ
ُمْقِسِم ونرِص ال

ْ
[متفق  ».َو�ْشميِت الَعاطس، و�برارِ ال

 )1(علیه]
ما را به عیادت بیمار، تشییع  اهللا گوید: رسول می $براء بن عازب ترجمه:

زند، عملی  اهللا) در جواب کسی که عطسه می جنازه، دعاي خیر (و گفتن یرحمک
کند، یاري رساندن به مظلوم، پذیرشِ دعوت و  ساختنِ سوگند کسی که سوگند یاد می

 ترویج و آشکار نمودنِ سالم دستور داد.
 شرح

در این  /در رابطه با زندگان ذکر شد؛ سپس نوويتر چند باب سودمند  پیش
 باب به موضوعِ عیادت بیمار و تشییع جنازه پرداخته است.

دانند و اگر کسی از بیمار عیادت  برخی از علما عیادت بیمار را فرض کفایه می
باشد؛ زیرا  ِ وي آگاه است، واجب می نکند، عیادت از او بر کسی که از بیماري

از بیمار را در شمارِ حقوق مسلمان بر برادرش برشمرده است.  عیادت پیامبر
شایسته نیست که مسلمانان با وجود آگاهی از بیمار بودن برادرِ خویش، به عیادتش 

کس از او عیادت نکند؛ زیرا این، قطع رابطه با برادرِ مسلمان، و بسیار  نروند یا هیچ
 زشت و ناپسندیده است!

ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2066)؛ و صحیح مسلم، ش: 6222، 1239صحیح بخاري، ش: ( )1(
 ذکر شد. (مترجم)] 851و  244
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باشد. روشن است  که عیادت از بیمار، فرض کفایه میلذا قول راجح همین است 
سان فرض کفایه  کنند و بدین که معموالً خویشاوندان و دوستانِ بیمار از او عیادت می

شود؛ اما اگر مسلمانی غریب در شهرِ ما بیمار شد و ما از بیماريِ او مطلع  انجام می
واجب است که از او عیادت  کس به عیادتش نرفته، بر ما دانستیم که هیچ بودیم و می

 کنیم؛ زیرا عیادت از بیمار جزو حقوق مسلمان بر سایر مسلمانان است.
ي عبادتش از  کننده، حالِ بیمار را از او بپرسد و درباره مستحب است که عیادت

خوانی؟ آیا حقی  گیري یا چگونه نماز می او سؤال کند؛ مثًال بگوید: چگونه وضو می
و آیا کسی، حقّی بر تو دارد؟ و اگر پاسخش مثبت بود، به او بر گردنِ کسی داري 

بگویید: چه حقی بر گردنِ توست؟ و از او بخواهید که وصیتش را بگوید؛ زیرا 
 َووَِصيَّتُُه «فرموده است:  پیامبر

َّ
ْلَتَْ�ِ إِال

َ
ُ يَشٌء يُويِص ِ�يه، يِبيُت يل

َ
َما َحقُّ اْمِریٍء ُمسِلٍم هل

براي مسلمانی که چیزي براي وصیت دارد، جایز نیست که «یعنی:  )1(.»هُ َمْكتُوَ�ٌة ِعنْدَ 
البته نباید براي وصیت کردن ». اش را ننوشته باشد نامه دو شب بر او بگذرد و وصیت

ویژه اگر حالِ بیمار مساعد  روي بیمار فشار بیاورد یا در این باره پافشاري کند؛ به
گرداند.  ت کردن، او را خسته و رنجور مینباشد. زیرا پافشاري و اصرار بر وصی

بسا دوست دارد با  شود و چه چنین مدت زیادي نزد بیمار ننشینید؛ زیرا خسته می هم
اش باشد. اما اگر هنگام عیادت بیمار، دریافتید که دوست دارد زمان زیادي  خانواده

نیکی انجام اید و کار  سان خوشحالش کرده نزدش بمانید، این کار را بکنید؛ بدین
اي براي  شود، زمینه اید که ثواب دارد. چه بسا این کار که باعث خوشحالی او می داده

سزایی در بهبود و رفع  ي خوب، تأثیر به بهبودش گردد؛ زیرا شادمانی و داشتن روحیه
هاي افزایش  ها دارد. و بر عکس، غمگین کردنِ بیمار، یکی از اسباب و زمینه بیماري

کننده، باید به بیمار روحیه دهد و  رو عیادت ست. از این ن بیماريیا طوالنی شد
قبیل به او بگوید که ماشاءاهللا امروز، حال و وضع خوبی داري. و الزم  سخنانی از این

اي سخن بگوید که سخنانش، گویاي بهبود وضعیت جسمانی  گونه نیست که با او به
ه دیروز، بدتر شده باشد. از وي باشد؛ زیرا شاید وضعیت جسمانی بیمار نسبت ب

ي  رو بهتر است بگوید: ماشاءاهللا وضعیت خوبی داري؛ چراکه در حقیقت، همه این

 .معمر نقل از ابن به 1627؛ و صحیح مسلم، ش: 2738صحیح بخاري، ش:  )1(
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توانید به او بگویید: امروز از دیروز  اوضاع و احوال مؤمن، براي او خوبست؛ می
اي و  گفته »إالاهللا ال�«اي؛  اي؛ استغفار کرده بهتري؛ زیرا پنج وقت نماز خوانده

سان او را شادمان  اطر این بیماري بر اجر و ثوابت افزوده شده است. بدینخ به
این، اشتباه ». دیروز از امروز بهتر بودي«کنید؛ درست نیست که به او بگویید:  می

است؛ حتی اگر واقعاً حالِ بیمار از دیروز بدتر شده باشد. گفتنِ چنین سخنی اگر 
اگر بیمار دوست داشت که با او حرف بزنید و اي هم ندارد.  زیان نداشته باشد، فایده

تعریف  -نه دروغین -هاي واقعی برایش قصه بگویید، ایرادي ندارد که برایش داستان
کند و روحیه دادن به بیمار، نیک و پسندیده  کنید؛ چراکه این امر، او را خوشحال می

بگیرید و بگویید: است. وقتی قصد رفتن و ترك او را دارید، براي رفتن از او اجازه 
گرداند؛ زیرا شاید دوست داشته  دهی؟ این هم او را شادمان می ي مرخصی می اجازه

اش به انجامِ  تري نزدش بمانید. حتماً بکوشید که او را در بیماري باشد مدت بیش
عنوان مثال: به  اي بگویید؛ به کارهاي نیک تشویق کنید و به او سخنان نیک و پسندیده

کند تا به او نفع و فایده برساند  گاه اهللا متعال انسان را به بیماري مبتال می«او بگویید: 
هنگام بیماري با توجه و  زیرا انسان به». تر شود و توجه و انابتش به سوي اهللا بیش

پردازد. شما با تشویق  تري به ذکر و تالوت قرآن و دیگر کارهاي نیک می عنایت بیش
 اید. جر و ثوابش سهیم خواهید بود؛ زیرا مشوقش بودهبیمار به کارهاي نیک، در ا

*** 

يب هر�رة -٩٠٠
َ
نَّ رسوَل  وعن أ

َ
ُمْسلِِم مخٌس: َردُّ «قال:  اهللا أ

ْ
ُمْسلِم�ِ ىلَعَ ال

ْ
حقُّ ال

عوةِ، و�َشِميُت الْعاِطِس  َنائِز، و�ِجابة ادلَّ
ْ

َباُع اجل ِر�ض، وا�ِّ
ْ
الم، وَِ�َياَدةُ امل [متفق  ».السَّ

 )1(علیه]
حق مسلمان بر مسلمان، پنج «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریرهترجمه: 

مورد است: جواب سالم، عیادت بیمار، تشییع جنازه، قبول کردن دعوت، و دعاي 
 ».زند  اهللا) براي کسی که عطسه می خیر (مانند گفتن یرحمک

 

ذکر  243ي  شماره تر به . [این حدیث پیش2162؛ و صحیح مسلم، ش: 1240: صحیح بخاري، ش )1(
 شد. (مترجم)]
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 شرح
دت بیمار و کتاب: عیا«گوید:  می» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف، نووي

 ».تشییع جنازه
روشن است. مالقات، » تشییع«و » مالقات«، »عیادت«هاي  کاربرد هر یک از واژه

ي عیادت،  اش بروید. و واژه بدین معناست که براي دیدنِ برادرِ دینیِ خود، به خانه
شود؛ زیرا تا  رود؛ عیادت به چندین دیدار و مالقات گفته می کار می براي بیمار به

 روید. که برادرِ مسلمانتان بیمار است، چند بار به دیدنش می زمانی
و تشییع، یعنی غسل دادن و تکفین جنازه و نماز بر آن و سپس دفن یا 

 سپاريِ آن. خاك
اش سخن  تر درباره را ذکر کرده است که پیش $مؤلف، حدیث براء بن عازب

 اهللا و چون رسولي عیادت بیمار است  گفتیم؛ شاهد موضوع از این حدیث، مسأله
اي  باشد؛ یعنی اگر عده به عیادت بیمار دستور داده، پس عیادت بیمار فرض کفایه می
کس از  شود. و اگر هیچ از بیمارِ مسلمان عیادت کنند، مسؤولیتش از دیگران ساقط می

باشد  بیمار عیادت نکند بر کسی که از بیماريِ برادرِ مسلمانش آگاه است، واجب می
ست که  شود، بیماري ادت وي برود. البته بیماري که از او عیادت میکه به عی

تواند بیرون برود؛ اما در مواردي که بیماري خفیف  نشین یا بستري شده و نمی خانه
رود، عیادت از او  شود و به میانِ مردم می نشین نمی است و بیمار، بستري یا خانه

 کند. پرسی می باشد، از او احوال میاش مطلع  واجب نیست؛ بلکه کسی که از بیماري
 عیادت بیمار، آداب فراوانی دارد؛ از جمله:

به  باشد؛ زیرا پیامبر کننده، عمل به دستورِ پیامبر قصد و نیت عیادت -1
 عیادت بیمار دستور داده است.

کننده، نیکی کردن به برادرِ مسلمانش باشد؛ زیرا بیماري که برادرِ  نیت عیادت -2
 گیرد. شود و روحیه می رود خوشحال می عیادتش میمسلمانش به 

کننده فرصت را غنیمت بشمارد و بیمار را به توبه و استغفار و اداي  عیادت -3
 حقوق مردم تشویق کند.

ي طهارت یا وضو و نمازش دارد؛  هایی درباره گاه، بیمار مشکالت و پرسش -4
اند از او استفاده تو کننده، کارشناس و عالم دینی باشد، بیمار می اگر عیادت
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کننده  هایش را مطرح نماید و چه عیادت کند؛ حال چه بیمار، خود سؤال
 باره ارائه دهد. توضیحات الزم را در این

کننده باید شرایط را در نظر بگیرد که آیا مدت زیادي نزد بیمار بماند  عیادت -5
 یا عیادتش را کوتاه کند؟ روشِ درست، همین است؛ یعنی مدت عیادت به

اند: زمانِ عیادت، باید کوتاه  شرایط بیمار بستگی دارد. البته برخی از علما گفته
باره این است که  باشد تا بیمار خسته و رنجور نشود. اما دیدگاه درست در این

کننده، شرایط را در نظر بگیرد: اگر بیمار، خود دوست داشته باشد که  عیادت
همین کار را بکند تا بیمار خوشحال  کننده، مدت زیادي نزدش بماند، عیادت

اش باشد،  شود؛ ولی اگر روشن بود که بیمار دوست دارد با خانواده
 پرسی بسنده کند و برخیزد. کننده به عیادتی کوتاه در حد احوال عیادت

یاد آورد؛ زیرا انسان زمانی قدرِ یک  کننده باید نعمت سالمتی را به عیادت -6
بیند. لذا هنگامِ عیادت بیمار،  را از آن محروم می داند که دیگران نعمت را می

جاي آورید و از او بخواهید که  سپاس و ستایشِ اهللا را بر نعمت سالمتی به
 این نعمت را بر شما مستدام بدارد.

یکی از فواید عیادت از بیمار، این است که ممکن است بیمار براي  -7
جابت است؛ زیرا اهللا متعال با ي ا کننده دعا کند و دعاي بیمار، شایسته عیادت

ویژه  خاطرِ او شکسته است و آدمِ بیمار، به هایشان به ست که دل شکستگانی دل
تري  شکسته و رنجور است و امید بیش اش طوالنی شده، دل کسی که بیماري

 به پذیرفته شدنِ دعایش وجود دارد.
رو شایسته  یم؛ از اینست که ذکر کرد البته فواید عیادت از بیمار، بیش از مواردي

خاطرِ اجر و ثوابِ فراوانِ این عمل، توجه و اشتیاق وافري به  است که انسان به
 عیادت از بیماران داشته باشد.

*** 

َ�ُقوُل يَْوَم القَياَمة: يَا اْ�َن آَدَم َمرِْضُت  إنَّ اهللا: «وََ�ْنُه قال قال رسوُل اهللا -٩٠١
م َ�ُعْدِ�، قال: يا ربِّ 

َ
ل
َ
�ً ف

َ
الَنا

ُ
ْيَف أُعوُدَك وأنَْت َربُّ الَعاملَ�؟ قال: أَما َعلِْمَت أنَّ َ�ْبدي ف

َ
ك

ْم 
َ
ل
َ
وََجْدتَِ� ِعْنَدهُ؟ يَا اْ�َن آدَم اْسَتْطَعْمُتَك ف

َ
ْم َ�ُعْدهُ، أَما َعلِْمَت �نَّك لو ُعْدتَُه ل

َ
ل
َ
َمرَِض ف
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ْطِعُمَك وَأنَْت َربُّ 
ُ
ْيَف أ

َ
َما َعلِْمَت �نَُّه اْسَتْطَعَمَك  ُ�ْطِعْمِ�، قال: يا ربِّ ك

َ
الَعاملَ�؟ قال: أ

وََجْدَت ذلك ِعْنِدي؟ يَا اْ�َن آدَم 
َ
ْطَعْمَتُه ل

َ
ْو أ

َ
ْم ُ�ْطِعْمُه، أما َعلِْمَت �نََّك ل

َ
ل
َ
َ�ْبِدي فالٌن ف

ِمَ�؟ قال
َ
ْم �َِسْقِ�، قال: يا َربَّ كيَف أْسقيَك وَأنَْت ربُّ العال

َ
ل
َ
: اْستَْسقاَك اِْستَْسَقْيُتَك ف

وََجْدَت ذلَك ِعنِدي؟
َ
ْو َسَقْيَتُه ل

َ
ْم �َِسْقُه، أَما َعلِْمَت �نََّك ل

َ
ل
َ
الٌن ف

ُ
[روایت  »َ�ْبِدي ف

 )1(مسلم]
فرماید:  روز رستاخیز می اهللا«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

وید: پروردگارا! گ می -بنده -اي فرزند آدم! بیمار شدم و از من عیادت نکردي. 
چگونه از تو عیادت کنم، در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی (و بیمار 

ام بیمار شد؛ اما تو عیادتش نکردي؟  بنده فرماید: آیا ندانستی که فالن شوي)؟ می نمی
یافتی؟ اي فرزند آدم! من  کردي، مرا نزد او می دانستی که اگر از او عیادت می آیا نمی

گوید: پروردگارا! چگونه به تو  می -بنده -خواستم و تو به من غذا ندادي.  از تو غذا
غذا بدهم، در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی (و نیازي به غذا نداري)؟ 

ام از تو غذا خواست؛ اما تو به او غذا ندادي؟ آیا  بنده فرماید: آیا ندانستی که فالن می
یافتی؟ اي فرزند آدم!  ادي، پاداشِ آن را نزد من مید دانستی که اگر به او غذا می نمی

گوید: پروردگارا! چگونه به  می -بنده -من از تو آب خواستم و تو به من آب ندادي. 
تو آب بدهم، در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی (و نیازي به آب نداري)؟ 

ا تو به او آب ندادي؟ آیا ام از تو آب خواست؛ ام بنده فرماید: آیا ندانستی که فالن می
 »یافتی؟ دادي، پاداشِ آن را نزد من می دانستی که اگر به او آب می نمی

 شرح
 این حدیث را در باب عیادت بیمار و تشییع جنازه آورده است. /نووي

فرماید: اي  روز رستاخیز می اهللا«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره
گوید: پروردگارا! چگونه از  می -بنده -من عیادت نکردي. فرزند آدم! بیمار شدم و از 

شوي)؟  تو عیادت کنم، در حالی که تو پروردگار جهانیان هستی (و بیمار نمی
ام بیمار شد؛ اما تو عیادتش نکردي؟ آیا  بنده فرماید: آیا ندانستی که فالن می

 »یافتی؟ کردي، مرا نزد او می دانستی که اگر از او عیادت می نمی

 .2569صحیح مسلم، ش:  )1(
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 هیچ ایرادي بر این حدیث وارد نیست؛ یعنی بر آن قسمت حدیث که اهللا
زیرا بیمار شدنِ اهللا ». اي فرزند آدم! بیمار شدم و از من عیادت نکردي«فرماید:  می

باشد و اهللا متعال از هر عیب و  متعال، غیرممکن است؛ چون بیماري، صفت نقص می
 رماید:ف گونه که خود می نقصی، پاك است؛ همان

ةِ لۡ ٱ َرّبِ  َرّ�َِك  نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ ا ِعزَّ     ]١٨٠:  الصافات[  ﴾١٨٠ يَِصُفونَ  َ�مَّ
کنند، پاك و منزه  پروردگارت که پروردگار شکوه و عزت است، از آنچه (کافران) توصیف می

 باشد. می

ي اهللا متعال  جا منظور از بیماري، بیماريِ یکی از بندگان نیک و شایسته در این
رو در  ي او هستند. از این دانید که دوستان و اولیاي االهی، بندگانِ ویژه یاست؛ م

ْرب«حدیث قدسی آمده است: 
ْ
هرکس، با «یعنی:  )1(.»مْن اعدى يل ويلًّاً فقْد آذنتُه باحل

به عبارت دیگر: کسی که با اولیا ». کنم دوستان من دشمنی نماید، با او اعالم جنگ می
پندار خویش  کند، به جنگ با اهللا برخاسته است؛ گرچه به ی دشمنی میلهو دوستان ا

به جنگ با اهللا برنخاسته است. ولی دشمنی به دوستاِن اهللا به معناي محاربه و جنگیدن 
شود، اهللا  که یکی از بندگانِ نیک اهللا متعال بیمار می چنین هنگامی با خداست. هم

کردي،  ام عیادت می تی که اگر از بندهدانس آیا نمی«رو فرمود:  متعال با اوست؛ از این
ي  گونه که درباره ؛ آن»یافتی پاداشِ آن را نزد من می«و نفرمود: » یافتی؟ مرا نزد او می

این، ». یافتی مرا نزدي او می«ي بیمارش فرمود:  ي بنده آب و غذا فرمود. بلکه درباره
اند: دعاي بیمار،  علما گفته رو گر نزدیک بودنی بیمار به اهللا متعال است. از این نشان

ي اجابت است؛ یعنی اگر بیمار براي کسی یا بر ضد کسی دعا کند، دعایش  شایسته
بریم؛ چراکه  جاست که به فضیلت و اهمیت عیادت بیمار پی می شود. این پذیرفته می

اید: فرم کند. چراکه می ست که از بیمار عیادت می اهللا متعال، نزد بیمار و نیز نزد کسی
ي عیادت بیمار  تر درباره پیش». یافتی کردي، مرا نزد او می ام عیادت می اگر از بنده«...

 و آداب آن سخن گفتیم.

 .نقل از ابوهریره به 6502صحیح بخاري، ش:  )1(
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زاد! من از تو غذا خواستم و تو به  اي آدمی«ي این حدیث آمده است:  در ادامه
کند؛  روشن است که اهللا متعال براي خودش درخواست خوراك نمی». من غذا ندادي

 را فرموده است:زی

    ]١٤: األنعام[  ﴾َعمُ ُ�طۡ  َوَ�  عِمُ ُ�طۡ  وَُهوَ ﴿
 گیرد.دهد و روزي نمی...حال آنکه اوست که روزي می

گاه که یکی از  نیاز است و به آب و غذا نیاز ندارد؛ اما آن اهللا از هر چیزي بی
او شود و شخصی با وجود آگاهی از گرسنگیِ آن بنده، به  بندگانش گرسنه می

دادي،  دانستی که اگر به او غذا می آیا نمی«فرماید:  دهد، اهللا متعال می خوراك نمی
شد؛ و  و پاداش این کار، براي تو نزد من ذخیره می» یافتی؟ پاداشِ آن را نزد من می

بسا پاداشِ آن، هفتصد و  یابد و چه هرکس کارِ نیکی انجام دهد، ده برابرش پاداش می
گر اهمیت و پسندیده بودن غذا دادن به گرسنگان است  . این، نشانتر گردد بلکه بیش

 یابد. و هرکس به گرسنگان غذا بدهد، پاداشِ آن را نزد اهللا می
اي فرزند آدم! من از تو آب خواستم و تو به من «ي حدیث آمده است:  در ادامه
لی که تو گوید: پروردگارا! چگونه به تو آب بدهم، در حا می -بنده -آب ندادي. 

فرماید: آیا ندانستی که  پروردگار جهانیان هستی (و نیازي به آب نداري)؟ می
دانستی که اگر به او  ام از تو آب خواست؛ اما تو به او آب ندادي؟ آیا نمی بنده فالن

ي فضیلت آب دادن  دهنده این حدیث نشان» یابی؟ آب بدهی، پاداشِ آن را نزد من می
کند؛ لذا اگر به کسی آب بدهید، پاداشِ آن را که  ت آب میست که درخواس به کسی

یابید. شاهد موضوع  تر است، نزد اهللا متعال می بسا ده تا هفتصد برابر و بلکه بیش چه
بیمار شدم و از من عیادت «ي نخست آن است که فرمود:  از این حدیث جمله

 بریم. لذا به اهمیت و استحبابِ عیادت از بیمار پی می». نکردي
*** 
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ْطِعُموا اجَلائَع، : «قال: قاَل رسوُل اهللا وعن أيب موىس -٩٠٢
َ
َمِر�َض، وَأ

ْ
ُعوُدوا ال

وا الَعا�
ُّ
ك

ُ
 )1([روایت بخاري] ».َوف

از بیماران عیادت کنید؛ به «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی ترجمه:
 ».گرسنگان غذا بدهید؛ و اسیران را آزاد کنید

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن ثو�انوَ  -٩٠٣
َ
 يف «ق

ْ
ْم يََزل

َ
إنَّ الُمْسلَِم إَِذا اَعَد أَخاهُ الُمْسلَِم ل

َنَِّة َحىتَّ يَرِْجعَ  ِة اجلْ
َ
اَل: ». ُخْرف

َ
ُة اجَلنَِّة؟ ق

َ
[روایت  ».َجَناَها«�ِيَل: يَا َرسوَل اهللا، َوَما ُخْرف

 )2(مسلم]
که مسلمان از برادرِ مسلمانش  هنگامی«ود: فرم گوید: پیامبر می ثوبان ترجمه:
سؤال شد: ». است "ي بهشت خُرفه"گردد، در  که باز می کند، تا زمانی عیادت می

 ».هاي بهشتی چیدنِ میوه«ي بهشت چیست؟ فرمود:  خُرفه
 شرح

گوید:  می حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوموسی اشعري /مؤلف
». کنید؛ به گرسنه غذا بدهید؛ و اسیر را آزاد نمایید از بیمار عیادت«فرمود:  پیامبر
 در این حدیث به سه کار دستور داده است: پیامبر

تر بیان شد که عیادتی بیمار فرض کفایه است و اگر  عیادت بیمار؛ پیش نخست:
اش اطالع دارد، واجب  کس از مسلمانِ بیمار عیادت نکند، بر کسی که از بیماري هیچ

دیگر  ادتش برود. زیرا عیادت بیمار یکی از حقوقِ مسلمانان بر یکاست که به عی
 است.

اي را دیدیم، بر ما واجب  غذا دادن به گرسنه؛ یعنی هرگاه انسان گرسنه دوم:
است که به او غذا بدهیم؛ غذا دادن به گرسنه، فرض کفایه است و اگر یک نفر این 

ي  یچ کس به گرسنه غذا ندهد، همهشود؛ اما اگر ه کار را بکند، از دیگران ساقط می
کسانی که از حالِ گرسنه باخبرند، گنهکار هستند و بر آنان واجب است که به او غذا 

 بدهند. لباس دادن به برهنگان نیز همین حکم را دارد؛ یعنی فرض کفایه است.

 ).5649، 3046صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .2568صحیح مسلم، ش:  )2(
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آزاد کردن اسیر؛ یعنی آزاد کردنِ مسلمانی که دربند کفار است. لذا اگر  سوم:
چنین  مسلمانی را بربایند، بر ما واجب است که براي آزاديِ او اقدام کنیم. هم کفار،

ما واجب  اسارت دشمن درآید، بر اگر مسلمانی در جنگ میان کفار و مسلمانان به
 آزاد کردن اسیران، فرض کفایه است. است که او را آزاد کنیم

فرمود:  امبررا آورده که در آن آمده است: پی سپس حدیث ثوبان /مؤلف
گردد، در  که باز می کند، تا زمانی که مسلمان از برادرِ مسلمانش عیادت می هنگامی«
هاي  چیدنِ میوه«ي بهشت چیست؟ فرمود:  سؤال شد: خُرفه». است "ي بهشت خُرفه"

هاي  یعنی: تا زمانی که نزد بیمار نشسته است، گویا در حالِ چیدنِ میوه». بهشتی
زمانِ نشست در نزد بیمار، به شرایط و اوضاع  بیان شد که مدتتر  ست. پیش بهشتی

 وي بستگی دارد.
گر فضیلت عیادت از بیمار است؛ چه کسی دوست دارد که  حدیث دوم نیز بیان

 ها و اسبابِ آن است. هاي بهشت بچیند؟ آري؛ عیادت بیمار یکی از راه از میوه
*** 

 ُغْدوةً «َ�ُقوُل:  اهللاقال: َسِمْعُت رسوَل  وََ�ْن يلعٍّ  -٩٠٤
ً
َما ِمْن ُمْسلٍِم َ�ُعوُد ُمْسلِما

َف 
ْ
ْيِه َسْبُعوَن أل

َ
ٍك َحىتَّ ُ�ْميِس، َو�ْن اَعَدهُ َعِشيًَّة إِال َص�َّ َعل

َ
َف َمل

ْ
ْيِه َسْبُعوَن أل

َ
إِال َص�َّ َعل

َنَّةِ  ُ َخِر�ٌف يف اجلْ ٍك َحىتَّ يُْصبَِح، َوَ�َن هلَ
َ
یث را روایت کرده و [ترمذي، این حد ».َمل

 )1(گفته است: حدیثی حسن است.]
هر مسلمانی که «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می علی ترجمه:

بامداد مسلمانی را عیادت کند، هفتادهزار فرشته تا شامگاه براي او دعا و استغفار 
فرشته تا صبح  کنند و اگر شامگاهان به عیادت برادرِ مسلمانش برود، هفتادهزار می

شده(ي بهشتی) براي او فراهم خواهد  هاي چیده کنند و میوه براي او دعاي رحمت می
 ».بود

 .5767ش:  /صحیح الجامع، از آلبانی )1(
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أتَاهُ انلَّيِبُّ  قال: اَكَن ُغالٌَم َ�ُهوِديٌّ َ�ُْدُم انلَّيِبَّ  وََ�ْن أ�ٍس  -٩٠٥
َ
َ�ُعوُدُه،  َ�َمرَِض، ف

 :ُ
َ

ْسلِمْ «َ�َقَعَد ِعْنَد َرأِسِه، َ�َقاَل هل
َ
بَا الَقاِسِم ، » أ

َ
ِطْع أ

َ
 أ�ِيِه َوُهَو ِعْنَدهُ؟ َ�َقاَل : أ

َ
َ�َنَظَر إىِل

َخَرَج انلَّيِبُّ 
َ
َم، ف

َ
أْسل

َ
ِي أْ�َقَذهُ مَن انلَّارِ «َوُهَو َ�ُقوُل:  ف

َّ
 )1([روایت بخاري] ».احَلْمُد هللاِ اذل

کرد و  خدمت می گوید: پسري یهودي بود که به پیامبر می انس ترجمه:
». اسالم بیاور«به عیادتش رفت و بر بالینش نشست و به او فرمود:  شد. پیامبر بیمار

پسر به پدر که نزدش بود، نگریست. پدرش گفت: از ابوالقاسم اطاعت کن. لذا آن 
حمد و سپاس اهللا را «فرمود:  در حالی بیرون رفت که می پسر مسلمان شد. پیامبر

 .»سزاست که او را از آتش دوزخ نجات داد
 شرح

 اهللا از رسولگوید:  می حدیثی بدین مضمون آورده است که علی /مؤلف
هر مسلمانی که بامداد مسلمانی را عیادت کند، هفتادهزار «فرمود:  شنیدم که می

کنند و اگر شامگاهان به عیادت برادرِ  فرشته تا شامگاه براي او دعا و استغفار می
هاي  کنند و میوه براي او دعاي رحمت می مسلمانش برود، هفتادهزار فرشته تا صبح

 ».شده(ي بهشتی) براي او فراهم خواهد بود چیده
که در هر دو حدیث  تر ذکر شد؛ چنان این حدیث، شاهد دیگري هم دارد که پیش

رود، در  بدین نکته اشاره شده است که وقتی انسان به عیادت برادر مسلمانش می
 ست. هاي بهشتی میوه ي بهشت، یعنی در حالِ چیدنِ خُرفه

کننده، جاي بحث و تأمل دارد؛ گرچه  اما دعا و استغفار فرشتگان براي عیادت
هاي حدیث  باشد، اما از دیدگاه علما یکی از نشانه کران می بی فضل و رحمت اهللا

ضعیف، این است که در آن پاداش فراوانی براي عملی اندك ذکر شده باشد. ولی از 
ادت بیمار، عملی مشروع و پسندیده است، لذا ذکر فضایلِ چنین جا که اصلِ عی آن

که آن عمل،  قصد تشویق و ترغیب به آن، ایرادي ندارد؛ البته مشروط به این اعمالی به
گردد، زیاد و  اساسی شرعی داشته باشد و ضعف حدیثی که در فضایلِ آن ذکر می

باشد، انسان با انجامِ آن عمل به ثابت  شدید نباشد. چراکه اگر آن حدیث، از پیامبر
رغم ضعفی  یابد و اگر آن حدیث ثابت نباشد، به فضیلت مذکور در حدیث دست می

 .1356، ش: صحیح بخاري )1(
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که داشته، مشوق انسان براي انجامِ کار نیک بوده است. در هر حال این حدیث، 
گر فضیلت و اهمیت عیادت از بیمار است. اگر این عیادت صبحگاهان انجام  نشان

چه این  کننده ادامه دارد و چنان استغفارِ فرشتگان تا شب براي عیادت شود، دعا و
کننده استغفار و  همه فرشته تا صبح براي عیادت انجام برسد، این عیادت شامگاهان به

 کنند. دعاي رحمت می
خدمت  آمده است: نوجوانی یهودي به پیامبر در حدیث انس بن مالک

ه عیادتش رفت و باالي سرش نشست و فرمود: ب کرد و چون بیمار شد، پیامبر می
خواست نظرِ  جا نشسته بود، نگاه کرد؛ گویا می نوجوان به پدرش که آن». مسلمان شو«

؛ زیرا در حقانیت »از ابوالقاسم اطاعت کن«پدرش را جویا شود. پدرش به او گفت: 
رون در حالی بی اهللا شک نداشت. در نتیجه آن پسر مسلمان شد. رسول پیامبر

 ».اهللا را سپاس که این نوجوان را از آتش دوزخ نجات داد«فرمود:  آمد که می می
 شود: و اما نکاتی که از این حدیث برداشت می

که  خدمت گرفتنِ یهودي، جایز است؛ البته مشروط به این استخدام یا به -1
باز،  مسلمان از نیرنگ یهودي، مطمئن و درامان باشد. زیرا یهودیان نیرنگ

توان به آنان اطمینان کرد؛ نه به  سادگی نمی اند و به کار و اهلِ خیانت یسهدس
ي آنان مطمئن بودید،  دارند. اما اگر از ناحیه کنند و نه امانت پیمان خود وفا می
 کار بگیرید. ها را به ایرادي ندارد که ان

به عیادت این نوجوان یهودي  عیادت از یهودي، جایز است؛ زیرا پیامبر -2
خاطر خدمت آن یهودي به  از این یهودي به فت. البته شاید عیادت پیامبرر

و از روي قدرشناسیِ خدماتش بوده است. اگر این احتمال را در نظر  پیامبر
اي جایز نیست؛ شاید هم  شود که عیادت از هر یهودي بگیریم، نتیجه این می

رفته است. لذا  ي اسالم به آن یهودي به عیادتش قصد عرضه به پیامبر
عیادت از بیمارِ یهودي و دیگر کافران، با چنین هدفی، پسندیده است تا بلکه 

ْن «فرموده است:  ایمان بیاورند و از عذاب االهی نجات یابند. پیامبر
َ
أل

 اگر اهللا، یک نفر را« یعنی: )1(.»بَِك رَُجًال َواِحداً َخْ�ٌ لََك ِمْن مُحِْر انلََّعمَ  اهللاَ�ْهِدَي 

 2406) و صحیح مسلم، ش: 4210، 2942صحیح بخاري در جند مورد، از جمله: ( )1(
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شترانِ ». مو بهتر است ي تو هدایت کند، براي تو از شتران سرخ وسیله به
 ترین اموالشان بود. ها از بهترین انواع شتر و جزو نفیس مو نزد عرب سرخ

کننده، بیمار را به سوي حقیقت و کارهاي نیک  شایسته است که عیادت -3
ادات کوتاهی دانست که بیمار، در انجامِ عب راهنمایی و تشویق کند و اگر می

بهترین ». فالنی! توبه کن و از اهللا آمرزش بخواه«کرده است، به او بگوید: 
توانید به بیمار بدهید، این است که نفعی دینی به او برسانید و  اي که می هدیه
 گویی را به وقت دیگري موکول کنید. قصه

خود کار  بسا دهند؛ یعنی چه معموالً والدین فرزندانشان را بر خود ترجیح می -4
گونه  نیک انجام ندهند، اما فرزند خویش را به انجام کار نیک امر کنند؛ همان

؛ اما خودش مسلمان »از ابوالقاسم پیروي کن«که این یهودي به پسرش گفت: 
اند، اما فرزندانشان را به آن  ها محروم نشد! زیرا گاه والدین خود از نیکی

 کنند. پناه بر اهللا. توصیه می
است؛ زیرا آن یهودي به پسرش گفت:  گر حقانیت پیامبر ت، بیاناین حکای -5

که دشمن به آن اعتراف  چه حقیقتی باالتر از این». از ابوالقاسم پیروي کن«
گونه که  شناختند؛ همان را می کند؟ روشن است که یهود و نصارا پیامبر

 فرماید: شناختند. اهللا متعال می فرزندان خویش را می

ِينَ ٱ﴿ �ۡ  رِفُونَ َ�عۡ  َكَما ۥرِفُونَهُ َ�عۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  �َّ
َ
� ٓ    ]١٤٦: البقرة[  ﴾َءُهۡمۖ َنا

-گونه که پسران خویش را می شناسند؛ همانایم، محمد را میها کتاب داده کسانی که به آن
 شناسند.

 فرماید: زیرا اهللا متعال می

ِينَ ٱ﴿  ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱ يَتَّبُِعونَ  �َّ
ُ
�ۡ َّ ِيٱ ّ�ِ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  ِعنَدُهمۡ  تُو�ًاَمكۡ  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ  ةِ َرٮ

  �ِيلِ ۡ�ِ ٱوَ 
ۡ
ِ  ُمرُُهميَأ  ٱب

ۡ ٰ َو�َنۡ  ُروِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  ُهمۡ َهٮ ّيَِ�ٰ ٱ لَُهمُ  َو�ُِحلُّ  ُمنَكرِ ل  َو�َُحّرِمُ  تِ لطَّ
 ٱوَ  ُهمۡ إِۡ�َ  ُهمۡ َ�نۡ  َو�ََضعُ  �َِث َ�ٰٓ �َۡ ٱ هِمُ َعلَيۡ 

َ
   ]١٥٧: األعراف[ ﴾هِمۡ َعلَيۡ  َ�نَۡت  لَِّ� ٱ َل َ�ٰ غۡ ۡ�

کنند؛ بینند، پیروي میاي که نامش را در تورات و انجیل مینخوانده آنان که از پیامبر درس
هاي پاك را برایشان دارد و نعمت خواند و از بدي باز میپیامبري که به سوي نیکی فرا می

نماید و تکالیف سنگین و قید و بندهایی را که یگرداند و ناپاکی را بر آنان حرام محالل می
 کند.ي آنان بود، از آنان رفع میبر عهده
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شناختند؛ اما حسادت و سرکشی،  را با اسم و شهرتش می ها، پیامبر یعنی: آن
 باز داشت: اهللا آنان را از ایمان آوردن به رسول

هۡ  ّمِنۡ  َكثِ�ٞ  َودَّ ﴿
َ
ونَ  لَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ اًرا نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُ�ميَُردُّ  ّمِنۡ  اَحَسدٗ  ُكفَّ

نُفِسِهم ِعندِ 
َ
َ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  أ ۖ �َۡ ٱ لَُهمُ  تَبَ�َّ     ]١٠٩: البقرة[  ﴾قُّ

بسیاري از اهل کتاب، به سبب حسادتی که در وجودشان ریشه کرده، دوست دارند شما را 
 حق و حقیقت برایشان روشن شده است!اید، به کفر بازگردانند؛ هرچند که ایمان آورده

بنابراین اگر کافري بیمار شد، ایرادي ندارد که به عیادتش بروید؛ البته مشروط به 
که از عیادتش امید خیر داشته باشید، مثالً با این هدف از او عیادت کنید که اسالم  این

کارگران و فعاالنِ را به او عرضه نمایید یا امیدوار باشید که اسالم بیاورد. اینک که 
اقتصاديِ غیرمسلمان در کشورهاي اسالمیِ ما مشغول کار هستند، شایسته نیست که 

ها  آنان را به حال خودشان رها کنیم یا بگذاریم که مانند چارپا براي ما کار کنند و آن
ها بر گردنِ ما حق دارند که آنان را به سوي  را به سوي حقیقت رهنمون نشویم! آن

ا بخوانیم، حقیقت را برایشان بیان کنیم و آنان را به حق و حقیقت تشویق اسالم فر
همه کارگر نصرانی و بودایی و امثالشان که در  رغم این نماییم تا مسلمان شوند. اما به

کنند، آمارِ پایینِ مسلمان شدنِ چنین کسانی، از آن حکایت  کشورهاي اسالمی کار می
گونه که باید و  ي دعوت اسالمی نداریم؛ یعنی آن هدارد که ما فعالیتی جدي در زمین

ي کوتاهیِ ماست؛ و گرنه،  خوانیم. این، نشانه سوي اسالم فرا نمی شاید آنان را به
کند،  اي نان یا براي گذرانِ زندگیِ خود کار و تالش می کارگري که براي لقمه

ي پذیرش حق فراهم اي براي سرکشی ندارد؛ بلکه در او زمینه و بستر کافی برا انگیزه
زودي  اش را خواهیم دید و به است و اگر او را با نرمی و حکمت دعوت دهیم، نتیجه

شوند؛ اما متأسفانه ما در این زمینه کوتاهی  دست ما مسلمان می مردمان زیادي به
شماریم. و توفیق با اهللا  هایی را غنیمت نمی گونه که باید چنین فرصت کنیم و آن می

 متعال است.
*** 
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ْو  اإل�ساناَكَن إَِذا اْشتىَك  أنَّ انلَّيِبَّ  &عن اع�شةَ  -٩٠٦
َ
رَْحٌة أ

َ
ْو اَكنَْت بِِه ق

َ
َء مِنُْه، أ ْ اليشَّ

اَل انلَّيبُّ 
َ
ذا  ُجْرٌح، ق

َ
ْصبُِعِه هك

ُ
ْرِض ُ�مَّ َرَ�َعهاَوَوَضَع ُسْفيَاُن ْ�ُن ُ�يَيْنَة الرَّاوي َسبَّا�َ -بِأ

َ
 -تَُه بِاأل

ِن َر�ِّنَا«وقال: 
ْ
 )1([متفقٌ علیه] ».�ِسِم اهللاِ، تُْر�َُة أْرِضنَا، بِِر�َقِة َ�ْعِضنَا، �ُْشىَف بِِه َسِقيُمنَا، بإذ

گوید: هرگاه کسی در عضوي از بدنش دردي داشت یا  می &عایشه ترجمه:
که راوي حدیث، سفیان بن عیینه  گونه آن -داشت، زخمی چرکین و یا جراحتی برمی

اش را (پس از خیس کردن با آب دهان) بر زمین مالید و  نشان داد و انگشت اشاره
را بر محلّ  کرد (و آن با انگشت خود همین کار را می پیامبر -سپس آن را بلند کرد

ب دهانِ به نام اهللا؛ بیمارمان با این خاك (که) با آ«فرمود:  کشید) و می درد یا زخم می
 ».یابد یکی از ما (آغشته است)، به فرمان پروردگارمان بهبود می

 َربَّ ا�َّ«اَكَن َ�ُعوُد َ�ْعَض أْهلِِه َ�ْمَسُح �ِيِدهِ ايلُْمَ� و�قوُل:  وعنها أنَّ انلَّيبَّ  -٩٠٧
ايِف، ال ِشَفاَء إِال ِشفاُؤَك، ِشفَ  ِهِب ابَلأَس، َواْشِف أنَْت الشَّ

ْ
 انلَّاِس، أذ

ً
 ».اًء ال ُ�َغاِدُر َسقما

 )2([متفقٌ علیه]
به عیادت یکی از همسرانش  -هرگاه - گوید: پیامبر می &عایشه ترجمه:

 رَبَّ انلَّاِس، ا�َّ«فرمود:  کشید و می رفت، دست راست خود را (روي بیمار) می می
ايِف، ال ِشَفاَء إِال ِشفاُؤَك،  )3(.»ِشَفاًء ال ُ�َغاِدُر َسقماً  أْذِهِب ابَلأَس، َواْشِف أنَْت الشَّ

 شرح
ي مستحب بودن عیادت از بیمار، احادیثی  پس از ذکر احادیثی درباره /مؤلف

شود، آورده است؛ از جمله دو حدیث از مادر  پیرامون دعاهایی که بر بیمار خوانده می
 :&ي صدیقه مؤمنان، عایشه

 .2194؛ و صحیح مسلم، ش: 5745صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1291؛ و صحیح مسلم، ش: 5743صحیح بخاري، ش:  )2(
یی عنایت بفرما چنان بهبودي و شفا اش را برطرف کن و آن اي پروردگار مردم! بیماري« ي دعا: ترجمه )3(

 ».اي و هیچ شفایی، جز شفاي تو وجود ندارد اي باقی نگذارد. چرا که تو، شفادهنده بیماري  که هیچ
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ا زخمی چرکین هرگاه کسی در عضوي از بدنش دردي داشت یحدیث نخست: 
با انگشت خود را با آب دهان خویش خیس  داشت، پیامبر و یا جراحتی برمی

کشید و  را بر محلّ درد یا زخم می گاه آن مالید و آن کرد و سپس آن را بر خاك می می
به «؛ یعنی: »�ِّنَا�ِسِم اِهللا، تُْرَ�ُة أرِْضنَا، بِِر�َقِة َ�ْعِضنَا، �ُْشىَف بِِه َسِقيُمنَا، بإْذِن رَ «فرمود:  می

نام اهللا؛ بیمارمان با این خاك (که) با آب دهانِ یکی از ما (آغشته است)، به فرمان 
لذا شایسته است که انسان زخم و جراحت را به این ». یابد پروردگارمان بهبود می

گونه که فرموده  ، خاك، پاك است؛ هماني پیامبر فرموده روش درمان کند؛ زیرا: به
َا َطُهوًراجُ «است: 

َ
آبِ ». خاك زمین براي ما پاك گردیده است«یعنی:  )1(.»ِعلَْت تُْرَ�تَها نل

و اطمینان  ي پاك با توکل بر اهللا گاه که این دو ماده دهان مؤمن نیز پاك است و آن
 یابد؛ البته به دو شرط: به او استعمال شود، بیمار بهبود می

 دهد. ال، بیمار را به این روش شفا میکه اهللا متع یقین کامل و باال به این -1
بیمار، خود این را بپذیرد و باور داشته باشد که این کار براي او سودمند  -2

 است.
آزمایی انجام شود،  خاطر تجربه کردن یا از روي بخت اما اگر این کار صرفاً به

ار نیز یقینِ کامل داشت و خود بیم سودي ندارد؛ زیرا باید به درستیِ کارهاي پیامبر
اي نخواهد داشت.  باید به سودمند بودن این کار ایمان داشته باشد؛ و گرنه، هیچ فایده

ها  هاي االهی بر بیماردالن دارد، این است که بر پلیديِ آن زیرا اثري که آیات و نشانه
 افزاید. پناه بر اهللا. می

فت، ر به عیادت یکی از همسرانش می -هرگاه - پیامبر و اما حدیث دوم:
 رَبَّ ا�َّ«خواند:  کشید و این دعا را بر او می دست راست خود را (روي بیمار) می

ايِف، ال ِشَفاَء إِال ِشفاُؤَك، ِشَفاًء ال ُ�َغاِدُر َسقماً  . »انلَّاِس، أْذِهِب ابَلأَس، َواْشِف أنَْت الشَّ
و شفایی  چنان بهبودي اش را برطرف کن و آن اي پروردگار مردم! بیماري«یعنی: 

اي و هیچ شفایی،  اي باقی نگذارد. چرا که تو، شفادهنده بیماري  عنایت بفرما که هیچ
سان به ربوبیت فراگیرِ  و بدین » رَبَّ انلَّاِس ا�َّ«فرمود:  می». جز شفاي تو وجود ندارد

ست. لذا  ي امور هستی آفریننده، مالک و مدبرِ همه شد. آري؛ اهللا متوسل می اهللا

 .نقل از: حذیفه بن یمان به 552صحیح مسلم، ش:  )1(
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شوید، با خود بگویید که اهللا متعال، مرا سالم آفریده و او، خود این  تی بیمار میوق
درستی و سالمتی بیمار  بیماري را براي من رقم زده است؛ لذا ذاتی که مرا پس از تن

بیماريِ این بیمار را «؛ یعنی: »أْذِهِب ابَلأَس «کرده است، تواناییِ شفا دادن مرا دارد. 
ايِف َواشْ «». برطرف کن ». اي و او را شفا بده که تو شفا دهنده«؛ یعنی: »ِف أنَْت الشَّ

به معناي مرگ است؛ لذا باید بگوییم: » شَفا«، یعنی بهبود یافتن از بیماري؛ اما »شفا«
ي  کنند که دو واژه ي مردم گمان می ، اشتباه است. توده»شَفا بده«و گفتنِ » شفا بده«
 ؛ اما تفاوت فراوانی میان این دو واژه وجود دارد.به یک معناست» شَفا«و » شفا«

دهد؛ داروهاي  باشد و تنها اوست که شفا می می یا شفادهنده، اهللا» شافی«
شود، فقط اسباب هستند که گاه سودمندند  چه که بر بیمار خوانده می درمانی و نیز ان

رو گاه دو نفر یک  ز اینفایده؛ شفا و بهبودي فقط به دست اهللا متعال است. ا و گاه بی
یابد و  ها بهبود می کنند؛ اما یکی از ان بیماري دارند و از یک نوع دارو استفاده می

باشد و تنها اوست که شفا  می ي امور به دست اهللا میرد؛ زیرا همه دیگري، می
 فرموده اهللا بخشد. البته ما وظیفه داریم که از اسبابِ شفا استفاده کنیم؛ رسول می

دارو بخورید؛ اما با حرام به درمانِ خود «یعنی:  )1(.»تََداَوْوا، َوَال تََداَوْوا حِبََرامٍ «است: 
هایتان از دارو استفاده کنید؛ اما نه از  به عبارت دیگر: براي درمانِ بیماري». نپردازید

نَْزَل «چنین فرموده است:  هم». داروهاي حرام
َ
نْ  اهللاَما أ

َ
 َوأ

َّ
ُ َدَواءً ِمن َداٍء إال  )2(.»َزَل هلَ

 ».که دارو و درمانِ آن را نیز آفریده است اي نیافریده، مگر این اهللا، هیچ بیماري«یعنی: 
راستی  راست فرمود؛ به اهللا ؛ آري؛ رسول»ال ِشَفاَء إِال ِشفاُؤكَ «فرمود:  اهللا رسول

وديِ چه مردم براي شفا و بهب که هیچ شفایی، جز شفاي اهللا وجود ندارد. آن
ست و شفا تنها به  اي از اسباب و اقدامات درمانی دهند، فقط پاره بیمارانشان انجام می

 دهند؛ بلکه شفادهنده فقط خداست. باشد. پزشک و دارو شفا نمی می دست اهللا
چنان بهبودي و شفایی عنایت بفرما که  آن«؛ یعنی: »ِشَفاًء ال ُ�َغاِدُر َسقماً «فرمود: 

کلی از میان  شفا و بهبوديِ کامل، این است که بیماري به». باقی نگذارد اي بیماري  هیچ

 .1762ر.ك: صحیح الجامع، ش:  صحیح است؛ )1(
نَْزَل  َما«با این لفظ:  نقل از ابوهریره به 5678صحیح بخاري، ش:  )2(

َ
ُ  أ نَْزَل  إالَّ  َداءً  ا�َّ

َ
ُ  أ

َ
 ».َدَواءً  هل
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روید،  برود و عوارضِ آن باقی نماند. لذا پسندیده است که وقتی به عیادت بیماري می
 با دست راست خود روي بیمار بکشید و این دعا را بخوانید.

*** 

اَل ثِلابٍِت رمحه وعن أ�ٍس  -٩٠٨
َ
َيِة رسوِل اهللاُهللا: أال �نَّه ق

ْ
اَل: بََ�،  أْر�ِيَك بُِر�

َ
؟ ق

اَل: 
َ
ايِف، ال َشايِفَ إِال أنَْت، ِشَفاًء ال ُ�َغاِدُر ا�َّ«ق  َربَّ انلَّاِس، ُمْذِهَب ابَلأِس، اْشِف أنَْت الشَّ

 
ً
 )1([روایت بخاري] ».َسقما

گفت: آیا دعایی را که  /روایت است که به ثابت از انس ترجمه:
خواند، بر تو بخوانم؟ ثابت گفت: آري. و انس این دعا را  بر بیماران می هللا رسول

ايِف، ال َشايِفَ ِإال أنَْت، ِشَفاًء ال ا�َّ «خواند:   رَبَّ انلَّاِس، ُمْذِهَب ابَلأِس، اْشِف أنَْت الشَّ
 )2(.»ُ�َغاِدُر َسقماً 

يب وقاٍص  -٩٠٩
َ
 اْشِف َسْعداً، ا�َّ«َ�َقاَل:  قال: اَعَدِ� رسوُل اهللا وعن سعِد بن أ

 )3([روایت مسلم] ». اْشِف َسْعداً ا�َّ اْشِف َسْعداً، ا�َّ
از من عیادت کرد و فرمود:  اهللا گوید: رسول می وقاص سعد بن ابی ترجمه:

 ».یا اهللا! سعد را شفا بده؛ یا اهللا! سعد را شفا بده؛ یا اهللا! سعد را شفا بده«

٩١٠-  
َ
يب العاِص وعن أ

َ
 رسوِل اهللا يب عبِد اهللا عثمان بِن أ

َ
نَُّه َشاَك إىِل

َ
�  ُُِده�َ 

ً
وََجعا

ُ رسوُل اهللا
َ

، : «يف َجَسِدهِ، َ�َقاَل هل
ً
الثا

َ
ْل: �سم اهللاِ ث

ُ
َم ِمْن َجَسِدَك َوق

َّ
ِي تَأل

َّ
َضْع يََدَك ىلَعَ اذل

 ِ ْدَرت
ُ
ةِ اهللا َوق ْل َسْبَع َمرَّاٍت: أُعوُذ بِِعزَّ

ُ
َحاِذرُ َوق

ُ
 )4([روایت مسلم] ».ِه ِمْن رَشِّ َما أِجُد وَأ

روایت است که وي از دردي که در  العاص از ابوعبداهللا، عثمان بن ابی ترجمه:
دست خود را بر محلِّ «به او فرمود:  اهللا نالید. رسول اهللا بدن داشت، نزد رسول

 .5742صحیح بخاري، ش:  )1(
شفا ده که تو   -این بنده را -ي بیماري!  برنده اي پروردگار مردم! و اي از میان« ي دعا: ترجمه )2(

  ا که هیچچنان بهبودي و شفایی عنایت بفرم اي جز تو وجود ندارد؛ آن اي و هیچ شفادهنده شفادهنده
 ».اي باقی نگذارد بیماري

 .1628؛ و صحیح مسلم، ش: 1296صحیح بخاري، ش:  )3(
 .2202صحیح مسلم، ش:  )4(
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ِة اهللا َوقُْدَرتِِه ِمْن رَشِّ َما و هفت بار بگو:  "�سم اِهللا"درد بگذار و سه بار بگو:  "أُعوُذ بِِعزَّ
َحاِذُر"

ُ
 )1(.»أِجُد َوأ

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $وعن ابن عباٍس  -٩١١
َ
ُه، فقاَل «ق

ُ
ْم َ�رُْضْهُ أَجل

َ
 ل

ً
َمْن اَعَد َمِر�ضا
ُل اَهللا الَعظيَم، َربَّ الَعْرِش الَعظيِم، أْن �َْشفِ 

َ
اهُ اُهللا ِمْن ِعْنَدهُ َسْبَع َمرَّاٍت: أْسأ

َ
َيَك، إِال اَعف

[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن دانسته و حاکم  ».َذلَِك الَمَرِض 
 )2(».]ست حدیثی صحیح بنا بر شرط بخاري«گفته است: 
هرکس به عیادت بیماري برود «فرمود:  گوید: پیامبر می $عباس ابن ترجمه:

ُل اَهللا الَعظيَم، رَبَّ الَعْرِش «فت بار نزد او بگوید: که زمانِ مرگش نرسیده باشد و ه
َ
أْسأ

 ».بخشد قطع اهللا متعال، مریض را از آن بیماري بهبود می به )3(،»الَعظيِم، أْن �َْشِفيََك 
 شرح

ي دعاهایی که هنگام  احادیثی درباره» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف
 شود، آورده است. عیادت بیمار گفته می

که بیمار بود،  از سعد آمده است: پیامبر وقاص حدیث سعد بن ابی در
یا اهللا! سعد را شفا بده؛ یا اهللا! سعد را شفا بده؛ یا اهللا! سعد را «عیادت کرد و فرمود: 

دهد که عیادت از بیمار سنت است؛ این حدیث  این حدیث، نشان می». شفا بده
که به عیادت  باشد؛ چنان با یارانش می پیامبرگرِ رفتار و اخالقِ نیک  چنین بیان هم

یابیم که مستحب  کرد. از این حدیث در می رفت و برایشان دعا می یارانِ بیمارش می
اش دعا کنیم و سه بار بگوییم:  رویم، براي بهبودي است: وقتی به عیادت بیماري می

فت بیمار خواهد بود. از این چراکه این، سببی براي بهبود یا». یا اهللا! فالنی را شفا ده«
 آید که انسان، دعا را سه بار تکرار کند؛ همان گونه که پیامبر حدیث چنین برمی

گفت و طرف مقابل  کرد و نیز وقتی سالم می هنگامِ دعا، آن را سه بار تکرار می
فرمود. تکرار دعا، امري مشروع است که  شد، سالمش را سه بار تکرار می متوجه نمی

 ».برم ترسم، به عزت و قدرت اهللا پناه می کنم و از شرّ چیزي که می از دردي که احساس می« ي دعا: ترجمه )1(
 .6388ش:  /صحیح الجامع، از آلبانی )2(
 ».خواهم که تو را شفا دهد از اهللاِ بزرگ، پروردگارِ عرشِ بزرگ، می« دعا:ي  ترجمه )3(

                                           



 407   شود یباب: آنچه با آن براي بیمار دعا م

. دعا »رَّب ِاْغِفْر يِل؛ رَّب ِاْغِفْر يِل؛ رَّب ِاْغِفْر يِل «گفت:  داد و می در نماز انجام می برپیام
 گونه است. براي بیمار نیز همین

خاطرِ  را ذکر کرده است؛ وي به العاص حدیث عثمان بن ابی /سپس مؤلف
دست «مود: به او فر جویی کرد. پیامبر چاره دردي که در بدنش داشت، از پیامبر

ِة اهللا و هفت بار بگو:  "�سم اِهللا"خود را بر محلِّ درد بگذار و سه بار بگو:  "أُعوُذ بِِعزَّ
َحاِذُر"

ُ
این دعا نیز از اسباب شفاست و شایسته است که ». َوقُْدَرتِِه ِمْن رَشِّ َما أِجُد َوأ

ا بخواند. و اگر با کند، این دعا ر که در قسمتی از بدنش احساسِ درد می انسان، هنگامی
آرام خواهد شد. این دعا،  یقین و ایمان به آن، این کار را بکند، دردش به فرمانِ اهللا

ها مفیدتر است؛ زیرا انسان با این دعا به  ها و آمپول ها، شربت از داروهایی چون قرص
این ها و زمین به دست اوست؛ همان ذاتی که  برد که فرمانرواییِ آسمان ذاتی پناه می

 دهد. اش را از شرّ بیماري در پناه خویش قرار می بیماري را آفریده است و او، خود بنده
هرکس به عیادت بیماري برود که زمانِ «آمده است:  $عباس در حدیث ابن

ُل اَهللا الَعظيَم، رَبَّ الَعْرِش الَعظيِم، «مرگش نرسیده باشد و هفت بار نزد او بگوید: 
َ
أْسأ

این، در ». بخشد قطع اهللا متعال، مریض را از آن بیماري بهبود می ، به»َك أْن �َْشِفيَ 
ست که اجلِ بیمار نرسیده باشد؛ اما اگر زمان مرگش رسیده باشد، نه دارو  صورتی

 فرماید: بخشد و نه دعا؛ زیرا اهللا متعال می سودي می

﴿ ِ ةٍ  َولُِ�ّ مَّ
ُ
ۖ  أ َجٞل

َ
ٓ  فَإَِذا أ َجلُُهمۡ  ءَ َجا

َ
 تَ �َسۡ  َ�  أ

ۡ
  ﴾٣٤ ِدُمونَ َتقۡ �َسۡ  َوَ�  َساَعةٗ  ِخُرونَ أ

    ]٣٤: األعراف[ 
کنند و اي تأخیر میهر نسلی، اجل و زمان مشخصی دارد و چون اجلشان فرا رسد، نه لحظه

 افتند.اي پیش مینه لحظه

*** 

اَل: َدَخَل ىلَعَ أْعَرايِبٍّ َ�ُعوُدهُ، َوَ�َن إَِذا َدَخَل  وعنه: أنَّ انليِّبَّ  -٩١٢
َ
ال «ىلَعَ َمْن َ�ُعوُدهُ، ق

 )1([روایت بخاري] ».بَأَس؛ َطُهوٌر إْن َشاَء اهللاُ 

 ).5656، 3616صحیح بخاري، ش: ( )1(
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نشین رفت و چون به  به عیادت یک بادیه گوید: پیامبر می $عباس ابن ترجمه:
مشکلی نیست؛ «. [یعنی: »ال بَأَس؛ َطُهوٌر إْن َشاَء اهللاُ «فرمود:  رفت، می عیادت کسی می

 ».کننده(ي گناهان) است بیماري، پاك شاءاهللا که این ان
 شرح

 گوید: پیامبر می $عباس حدیثی بدین مضمون آورده است که ابن /مؤلف
ال بَأَس؛ «فرمود:  رفت، می نشینی رفت و چون به عیادت بیماري می به عیادت بادیه

 .»َطُهوٌر إْن َشاَء اهللاُ 
شاءاهللا  یعنی: ان »ْن َشاَء اهللاُ َطُهوٌر إ«یعنی: مشکل و رنجی بر تو نیست.  »ال بَأَس «

فرمود که  »شاءاهللا ان«از آن جهت  ي گناهان است. پیامبر کننده که این بیماري، پاك
ست؛ نه دعایی. زیرا انسان در دعا باید با قاطعیت و یقین،  ي خبري این جمله، جمله

 یامبرخواهی، چنین کن. پ که بگوید: اگر می درخواست خود را مطرح کند؛ نه این
َحُدُ�ُم: «فرموده است: 

َ
 ارمَْحِْ� إِْن ِشئَت، يِلَْعِزِم ا�َّ اْغِفْر يِل إِْن ِشئَت، ا�َّ ال َ�ُقولَنَّ أ
 ُ
َ

إِنَُّه ال ُمْكِرَه هل
لََة، فَ

َ
َمْسأ

ْ
یک از شما نگوید: یا اهللا! اگر خواستی، مرا  هیچ«یعنی:  )1(.»ال

کس  بلکه با یقین و قاطعیت بخواهد؛ زیرا هیچبیامرز یا اگر خواستی، به من رحم کن؛ 
آمرزد و  چراکه اگر اهللا بخواهد، شما را می». مجبور سازد -به کاري -تواند اهللا را نمی

شود که گویا تحت  ، به کسی گفته می»اگر خواستی«آمرزد. عبارت  اگر نخواهد، نمی
 اها، بپرهیزید.کار بردن این عبارت در دع فرمان و یا مجبور است. لذا از به

ي خبري و از روي امیدواري و  ، جمله»ال بَأَس؛ َطُهوٌر إْن َشاَء اهللاُ «
داد که سختی و  با گفتنِ این جمله به بیمار روحیه می ست؛ گویا پیامبر بینی خوش

؛ زیرا همه چیز به دست خداست. »شاءاهللا ان«فرمود:  رنجی بر تو نیست و سپس می
ال بَأَس؛ َطُهوٌر إْن َشاَء «هنگام عیادت بیمار، بگوییم:  در هر حال مستحب است که

 .»اهللاُ 
*** 

 .نقل از ابوهریره به 2679)؛ و مسلم، ش: 7477، 6339صحیح بخاري، ش: ( )1(
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يب سعيد اخلدري -٩١٣
َ
 انلَّيِبَّ  وعن أ

َ
ْيَت؟  أنَّ ِجرب�َل أىت

َ
ُد، اْشَتك َ�َقاَل : يَا ُ�َمَّ

اَل: 
َ
ٍء يُْؤِذيَك، ِمْن رَشِّ لُكِّ �َ » َ�َعمْ «ق اَل: � اهللا أْر�ِيَك ِمْن لُكِّ يَشْ

َ
ْو َ�ْ�ِ َحاِسٍد، ق

َ
ْفٍس أ

 )1([روایت مسلم] اُهللا �َْشِفيَك، �ِسِم اهللاِ أر�ِيَك.
آمد و گفت: اي محمد!  گوید: جبرئیل نزد پیامبر می ابوسعید خدري ترجمه:

ٍء يُؤِْذيَك، «جبرئیل گفت: ». آري«اي؟ فرمود:  آیا بیمار شده � اهللا أْرِ�يَك ِمْن لُكِّ يَشْ
ْو َ�ْ�ِ َحاِسٍد، اُهللا �َْشِفيَك، �ِسِم اِهللا أرِ�يَك ِمْن رَشِّ 

َ
 )2(.»لُكِّ َ�ْفٍس أ

 شرح
گوید:  می حدیثی بدین مضمون آورده است که: ابوسعید خدري /مؤلف

جبرئیل ». آري«اي؟ فرمود:  آمد و گفت: اي محمد! آیا بیمار شده جبرئیل نزد پیامبر
ْو َ�ْ�ِ َحاِسٍد، اُهللا �َْشِفيَك، � اهللا أْرِ�يَك ِمْن لُكِّ «گفت: 

َ
ٍء يُؤِْذيَك، ِمْن رَشِّ لُكِّ َ�ْفٍس أ يَشْ

. این، دعاي برترین فرستاده از میان فرشتگان براي برترین فرستاده از »�ِسِم اِهللا أرِ�يَك 
پاسخ  اهللا پرسید: آیا بیمار هستی؟ رسول از پیامبر هاست؛ جبرئیل میان انسان

کنند و بیمار است،  پرسی می ایرادي ندارد که وقتی از کسی احوال لذا». آري«داد: 
نیست؛ ایراد در  این، به معناي نالیدن و گالیه از خداوند». من، بیمارم«بگوید که 

این است که کسی، از خالق به مخلوق بنالد و بگوید: خداوند مرا بیمار کرده است. 
ٓ ﴿ گفت: رو یعقوب شکایت از خالق به مخلوق، جایز نیست؛ از این َما شۡ  إِ�َّ

َ
ْ أ  ُكوا

ِ ٱ إَِ�  ِ�ٓ وَُحزۡ  َ�ّ�ِ  بنابراین اگر ». برم از غم و اندوهم تنها به اهللا شکایت می«؛ یعنی: ﴾�َّ
 اش باشد، نه شکایت از خالق، ایرادي ندارد. قصد بیمار، خبر دادن از بیماري

خوانم (و  دعاي شفا می به نامِ اهللا بر تو«این است که:  مفهومِ دعاي جبرئیل
آزارد و از هر نفس یا چشمِ حسودي  چه که تو را می خواهم) که تو را از آن از او می

در پناه خویش قرار دهد؛ اهللا، تو را شفا بخشد که به نامِ او، براي تو دعايِ شفا و 
 ».کنم بهبودي می

 .2186صحیح مسلم، ش:  )1(
چه که تو را  خواهم) که تو را از آن میخوانم (و از او  به نامِ اهللا بر تو دعاي شفا می« ترجمه: )2(

آزارد و از هر شخص یا چشمِ حسودي در پناه خویش قرار دهد؛ اهللا، تو را شفا بخشد که به نامِ او،  می
 ».کنم براي تو دعايِ شفا و بهبودي می
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منظور از ها؛ و  شود و هم شاملِ جن ها می هم شاملِ نفوس انسان» هر نفس«
نامند.  ، همان زخم چشم است که عموم مردم، آن را چشمِ شور می»چشمِ حسود«

برد؛  هایی که اهللا به کسی داده است، رشک می گویند که به نعمت حسود به کسی می
رساند. از  یعنی ضمیري پلید و بدخواه دارد که گاه حسادتش به دیگران آسیب می

 فرماید: رو اهللا متعال می این

   ]٥: الفلق[  ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َ�ِّ  ِمنوَ ﴿
 ورزد. گاه که حسادت می ...و از شر هر حسودي، آن

ي زخمِ چشم، دچارِ غم و اندوه  ورزند، در نتیجه گاه، کسی که به او حسادت می
او را از هر چشمِ  دعا کرد که اهللا براي پیامبر رو جبرئیل گردد. از این می

اش را برطرف کند. آغاز و پایان این دعا  ویش قرار دهد و بیماريحسودي در پناه خ
؛ یعنی »� اهللا أْرِ�يَك «در اغاز و پایانِ دعا گفت:  که جبرئیل با نام اهللا بود؛ چنان

 خوانم. به نامِ اهللا بر تو دعا می
بهتر است که انسان، دعاها و عباراتی را بگوید که در سنت آمده است و اگر این 

تواند، براي بیمار دعايِ شفا کند؛ مثالً بگوید:  اها را یاد نداشت، با هر زبانی که میدع
از اهللا براي تو درخواست سالمتی «یا بگوید: » خواهم که تو را شفا دهد از اهللا می«

 ».کنم می
ها بوده و به بیماري  نیز مانند سایر انسان دهد که پیامبر این حدیث، نشان می

گرِ این است که خواندنِ دعا بر بیمار،  چنین نشان ده است. این حدیث، همش مبتال می
منافاتی با کمالِ توکل ندارد؛ البته اگر خود بیمار از دیگران بخواهد که دعایی بر او 

آید؛ زیرا از  شمار می بخوانند، این، بر خالف کمالِ توکل است و نقصِ در توکل به
است از مخلوق اعتماد نموده است. ولی اگر مخلوق، درخواست کرده و به درخو

کننده، خود دعایی شرعی بخواند و بیمار او را باز ندارد، ایرادي در آن نیست  عیادت
بر دیگران دعا خوانده است و  رو پیامبر آید؛ از این شمار نمی و نقص در توکل به

دند. چون خودش بیمار شد، بدون درخواست آن بزرگوار، بر ایشان دعا خوان
 بنابراین، اگر خواندنِ دعا بدونِ درخواست شخص باشد، منافاتی با کمالِ توکل ندارد.

*** 
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يب سعيد اخلدري وأيب هر�رة -٩١٤
َ
ُهَما َشِهَدا ىلَعَ رسول اهللا$وعن أ َّ�� :  :اَل

َ
أنّه ق

اَل: ال «
َ
ُه َر�ُُّه َ�َقاَل: ال � َمْن ق

َ
ق ، َصدَّ رَبُ

ْ
اَل: ال  �إِال اُهللا َواُهللا أ�

َ
. َو�َِذا ق رَبُ

ْ
� إِال أنَا وأنَا أ�

اَل: يقول: ال 
َ
ُ، ق

َ
اَل: ال � إِال اُهللا وَحَدهُ ال رَشِ�َك هل

َ
إِال � إال أنَا وَْحِدي ال رَش�َك يِل. َو�َِذا ق

اَل: ال 
َ
ُ احَلْمُد، ق

َ
ُك َوهل

ْ
ُ الُمل

َ
ُك َوِ�َ احَلْمُد. وَ � اُهللا هل

ْ
اَل: ال � إِال اُهللا إِال أنَا يِلَ الُمل

َ
�َِذا ق

اَل: ال 
َ
َة إِال باهللاِ، ق وَّ

ُ
َة إِال يب� َوال َحْوَل َوال ق وَّ

ُ
َمْن «َوَ�َن يُقوُل: » إِال أنَا َوال َحْوَل َوال ق

ْم َ�ْطَعْمُه انلَّارُ 
َ
َها يف َمَرِضِه ُ�مَّ َماَت ل

َ
ال

َ
[ترمذي، این حدیث را روایت کرده و گفته  ».ق

 )1(باشد.] ثی حسن میاست: حدی
هر «فرمود:  اند که رسول اهللا گواهی داده $ابوسعید خدري و ابوهریره ترجمه:
رَبُ � ال کس بگوید: 

ْ
فرماید:  کند و می پروردگارش او را تصدیق می )2(،إِال اُهللا َواُهللا أ�

إِال  �ال گوید:  گاه که بنده می ترینم. و آن معبود راستینی جز من نیست و من، بزرگ
 ُ
َ

�َك هل فرماید: معبود راستینی جز من وجود ندارد  می -اهللا متعال - )3(،اُهللا وَحَدُه ال رَشِ
ُ � ال گوید:  می -بنده -و من یکتا هستم و شریکی ندارم. و هنگامی که 

َ
إِال اُهللا هل

ُ احلَْمدُ  ُك َوهلَ
ْ
د ندارد؛ فرماید: معبود راستینی جز من وجو می -اهللا متعال - )4(،الُمل

ال � إِال اُهللا َوال َحْوَل گوید:  می -بنده -فرمانروایی و ستایش، از آنِ من است. و چون 
َة إِال باهللاِ  فرماید: معبود راستینی جز من نیست؛ هیچ  می -اهللا متعال - )5(،َوال قُوَّ

اي (از گناه) و هیچ نیرویی (براي اطاعت) جز به خواست و توفیقِ من  بازدارنده
اش این را بگوید و سپس بمیرد،  هرکس در بیماري«فرمود:  می پیامبر». ود نداردوج

 ».شود ي آتش (دوزخ) نمی طعمه
 
 

 .317صحیح الجامع، از آلبانی رحمه اهللا، ش:  )1(
 تر است. هللا از هرچیز و هرکس، بزرگمعبود راستینی جز اهللا نیست و اترجمه:  )2(
 معبود راستینی جز اهللا نیست و او یکتاست و شریکی ندارد.ترجمه:  )3(
 معبود راستینی جز اهللا وجود ندارد؛ فرمانروایی و ستایش، از آنِ اوست. ترجمه: )4(
(براي اطاعت) جز اي (از گناه) و هیچ نیرویی  معبود راستینی جز اهللا نیست؛ هیچ بازدارنده ترجمه: )5(

 به خواست و توفیقِ اهللا وجود ندارد.
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 شرح
، »شود چه با آن براي بیمار دعا می آن«ست که مؤلف در باب:  این، آخرین حدیثی

 کننده بر ي دعاهایی بود که عیادت تر ذکر شد، درباره آورده است. احادیثی که پیش
خوانَد. در این  ست که خود بیمار می گرِ دعایی خوانَد؛ اما این حدیث، بیان بیمار می

فرمود:  گویند: رسول اهللا می $حدیث آمده است که ابوسعید خدري و ابوهریره
رَبُ � ال هر کس بگوید: «

ْ
کند و  ، پروردگارش او را تصدیق میإِال اُهللا َواُهللا أ�

گوید:  گاه که بنده می ترینم. و آن جز من نیست و من، بزرگ فرماید: معبود راستینی می
ُ � ال 

َ
�َك هل فرماید: معبود راستینی جز من وجود  می -اهللا متعال -، إِال اُهللا وَحَدُه ال رَشِ

إِال اُهللا � ال گوید:  می -بنده -ندارد و من یکتا هستم و شریکی ندارم. و هنگامی که 
ُ احلَ  ُك َوهلَ

ْ
ُ الُمل فرماید: معبود راستینی جز من وجود ندارد؛  می -اهللا متعال -، ْمدُ هلَ

ال � إِال اُهللا َوال َحْوَل گوید:  می -بنده -فرمانروایی و ستایش، از آنِ من است. و چون 
َة إِال باهللاِ  فرماید: معبود راستینی جز من نیست؛ هیچ  می -اهللا متعال -، َوال قُوَّ

و هیچ نیرویی (براي اطاعت) جز به خواست و توفیقِ من اي (از گناه)  بازدارنده
اش این را بگوید و سپس بمیرد،  هرکس در بیماري«فرمود:  می پیامبر». وجود ندارد

یعنی: خواندنِ این دعا، یکی از اسبابِ محفوظ ». شود ي آتش (دوزخ) نمی طعمه
این را حفظ کند و  باشد؛ لذا شایسته است که انسان، ماندنِ انسان از آتشِ دوزخ می

 خیر شود. خواست اهللا متعال ختمِ به اش، آن را همواره بر زبان بیاورد تا به در بیماري
*** 
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يب طالب $عن ابن عباٍس  -٩١٥
َ
يف  َخَرَج ِمْن ِعْنِد رسول اهللا أنَّ يلعَّ ْ�َن أ

 ِ
َّ

ْيَف أْصَبَح َرُسوُل اهللاِ وََجِعِه اذل
َ
بَا احَلَسِن، ك

َ
َ �ِيِه، فقاَل انلَّاُس: يَا أ اَل : أْصَبَح ي تُُو�ِّ

َ
؟ ق

.
ً
 )1([روایت بخاري] حِبَْمِد اهللاِ بَارئا
که  ِ پیامبر هنگامِ بیماري به طالب گوید: علی بن ابی می $عباس ابن ترجمه:

گوار بیرون آمد؛ مردم گفتند: اي اباالحسن! ي آن بزر به وفات ایشان انجامید، از خانه
 پاسخ داد: الحمدهللا خوب شده است. -علی -چگونه است؟  اهللا حالِ رسول

 شرح
ي آداب عیادت از بیمار، به موضوعی  پس از ذکر مسایلی درباره /مؤلف

ي حال وي پرداخته و یادآور شده که این کار، در  پرسیدن از نزدیکان بیمار درباره
ِ  هنگامِ بیماري به طالب گوید: علی بن ابی می $عباس که ابن مده است. چنانسنت آ
ي آن بزرگوار بیرون آمد؛ مردم گفتند: اي  که به وفات ایشان انجامید، از خانه پیامبر

پاسخ داد: الحمدهللا خوب شده  -علی -چگونه است؟  اهللا اباالحسن! حالِ رسول
 است.

و برترین فرد اهل بیت و  اهللا پسرعموي رسول ، داماد وطالب علی بن ابی
شد، » تبوك«ي  رهسپار غزوه اهللا ي این امت بود. زمانی که رسول چهارمین خلیفه

ي ایشان،   را به عنوان جانشین خود در مدینه گذاشت تا به نیازهاي خانواده علی
که این  اهللا به تبوك برود؛ رسول دوست داشت که با پیامبر رسیدگی کند. علی

لَِة َهاُروَن ِمْن ُموىَس إِال «موضوع را دریافت، به او فرمود:  ْن تَُ�وَن ِم�ِّ بَِمْ�ِ
َ
َما تَْرىَض أ

َ
أ

نَُّه لَيَْس نيَِبٌّ َ�ْعِدي
َ
ي هارون براي  آیا دوست نداري که براي من، به منزله«یعنی:  )2(.»�

عبارت دیگر: من، تو را  به». موسی باشی؟ البته پس از من، پیامبري نخواهد آمد
گمارم تا به کارهایشان، رسیدگی نمایی؛  ام می عنوان جانشین خود در میان خانواده به

 ).6266، 4447صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .وقاص نقل از سعد بن ابی به 2404)؛ و صحیح مسلم، ش: 4416، 3706صحیح بخاري، ش: ( )2(
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را به  وقتی به میقات پروردگارش رفت، برادرش هارون طور که موسی همان
 عنوان جانشین خود در میان قومش تعیین کرد و به او گفت:

ۡص  ِ� قَوۡ  ِ�  ِ� لُفۡ خۡ ٱ﴿
َ
ۡ ٱ َسبِيَل  تَتَّبِعۡ  َوَ�  لِحۡ َوأ      ]١٤٢: األعراف[  ﴾١٤٢ ِسِدينَ ُمفۡ ل

تو در میان قوم من جانشینم باش و به اصالح بپرداز و از راه و روش مفسدان و تبهکاران 
 پیروي مکن.

ي ایشان بیرون آمد.  از خانه در بیماريِ وفات پیامبر که علی خالصه این
کرد؛ البته  نُه همسر داشت و نوبتشان را رعایت میدر آن زمان  ست: پیامبر گفتنی

شدید  گاه که بیماريِ پیامبر داده بود. آن &نوبتش را به عایشه &سوده بنت زمعه
دریافتند  @همسرانش» فردا کجایم؟ فردا کجایم؟«پرسید:  شد، پیاپی از همسرانش می

اش را در  ه بیماريرو اجازه دادند ک باشد؛ از این &ي عایشه که دوست دارد در خانه
ي  اش را در خانه ي زندگانی آخرین هفته سپري کند. پیامبر &ي عایشه خانه

ي  از خانه جا وفات نمود. در یکی از این روزها علی گذراند و همان &عایشه
چگونه است؟ پاسخ داد:  اهللا بیرون آمد؛ مردم از او پرسیدند: حالِ رسول پیامبر

لذا اگر امکانِ رفتن به نزد بیمار وجود نداشته ». ستخدا را شکر، حالش خوب ا«
ویژه امروزه که  ي وي، جویاي حالَش شویم؛ به باشد، باید از نزدیکان و خانواده

توان با یک تماسِ تلفنی و بدون نیاز به اجازه گرفتن براي ورود به خانه، حالِ  می
دیک وجود ندارد، با یک تماسِ رو اگر امکان عیادت بیمار از نز بیمار را پرسید؛ از این

 شاءاهللا که پاداشی براي شما ثبت خواهد شد. تلفنی حالَش را بپرسید؛ ان
*** 
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، َ�ُقوُل:  قالت: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  &عن اع�شة -٩١٦ َّ ِفْر يِل ا�َّ«َوُهَو ُمْستَنٌِد إيلَ
ْ
 اغ

ىلْعَ 
َ
ِْقِ� بالرَّ�ِيِق األ

ْ
حل

َ
 )1([متفقٌ علیه] ».وارمَْحِْ�، وأ

به من تکیه  -که لحظاتی پیش از وفاتش- گوید: از پیامبر می &عایشه ترجمه:
یا اهللا! مرا بیامرز و بر من رحم بفرما و مرا به رفیق «فرمود:  زده بود، شنیدم که می

 ».ملحق کن اعلی(= پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان)

َدٌح �ِيِه َماٌء، َوُهَو يُْدِخُل  وعنها قالت: َرأيُت رسوَل اهللا -٩١٧
َ
َوُهَو بِالَمْوِت، ِعْنَدهُ ق

َراِت ا�َّ«يََدهُ يف الَقَدِح، ُ�مَّ َ�ْمَسُح وَْجَهُه باملاءِ، ُ�مَّ َ�ُقوُل: 
َ
 أِع�ِّ ىلَعَ َ�َمَراِت الَمْوِت َوَسك

 )2(][روایت ترمذي ».الَمْوِت 
اي  ي مرگ دیدم که کاسه را در آستانه اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:

مالید و  برد و روي صورتش آب می آب کنارش بود؛ وي، دستش را در کاسه فرو می
 ».هاي مرگ یاري بفرما ها و دشواري یا اهللا! مرا بر سختی«فرمود:  می

 شرح
چه  آن«عنوان گشوده است: بابی بدین » ریاض الصالحین«در کتابش  /مؤلف

 ».گوید که شخص در هنگامِ ناامیدي از زندگی می
شود؛ اما انسان پیش  گیرد، از زندگی ناامید می ي مرگ قرار می کسی که در آستانه

هایی که  بسیار انسان گردد. چه از آن، هرچقدر که بیمار باشد، از زندگی ناامید نمی
اند؛ اما اهللا  ها آماده شده سپاريِ آن ، براي خاكهایشان اند و خانواده سخت بیمار گشته

هایی که  اند! و چه بسیار انسان متعال آنان را شفا داده است و سالمتیِ خود را باز یافته
ي  که آب و غذایی داشته باشند، تا آستانه آب، بدون این هاي خشک و بی در بیابان

فرموده  گونه که پیامبر ! هماناند؛ اما اهللا متعال نجاتشان داده است مرگ پیش رفته

 .2444؛ و صحیح مسلم، ش: 4450صحیح بخاري، ش:  )1(
؛ آلبانی، این حدیث را در مشکاة نیز 1176ش:  /ر.ك: ضعیف الجامع، از آلبانی ضعیف است؛ )2(
 ضعیف دانسته است. 1564ي  شماره به
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رٍْض «است: 
َ
َحِدُ�ْم اكن ىلَعَ راِحلَِتِه بِأ

َ
ِه ِمْن أ

ْ
شدُّ فرحاً بِتَْو�ِة َ�بِْدهِ ِح� يتُوُب إِيل

َ
ُ أ َّ�

ىَت َشَجرًة فاْضَطَجَع يف ِظلَِّها، وقد 
َ
�َِس ِمنَْها، فأ

َ
فالٍة، فانْفلتْت ِمنُْه وعلَيْها طعاُمُه ورَشابُُه فأ

 ِ �
َ
ةِ أ خذ خِبطاِمَها ُ�مَّ قَاَل ِمْن ِشدَّ

َ
َس ِمْن َراِحلِته، َ�بَيْنما هَو َكَذلَِك إِْذ ُهَو بِها قَائِمة ِعنَْده، فَأ

ِة الفرحا�َّالَفرح:   ِمْن ِشدَّ
َ
ْخَطأ

َ
نا ر�َُّك، أ

َ
نت عبِْدي وأ

َ
ي  خداوند، از توبه«یعنی: . » أ

بیابانی، بر شتر خود سوار است؛  شود که در تر از فردي شادمان می اش بیش بنده
کند و او، از  رمد و فرار می شترش که آب و غذاي او را بر پشت دارد، از او می

رود و ناامید از یافتن شترش، دراز  ي درختی می شود؛ زیر سایه یافتنش ناامید می
تاده بیند که کنارش ایس کلی ناامید شده، ناگهان شترش را می کشد. در آن حال که به می

گوید: خدایا! تو،  اشتباه می گیرد و از شدت خوشحالی، به است. افسار شتر را می
کلی از  این شخص، پیش از یافتنِ شترش، به». ي منی و من، پروردگار تو هستم بنده

ست که انسان در احتضار  شود؛ اما حقیقت ناامیدي از زندگی، زمانی زندگی ناامید می
ست.  شود که امکان زنده ماندنش منتفی گیرد و مطمئن می یي مرگ قرار م و در آستانه

 فرماید: اهللا متعال می

نُتمۡ  ٨٣ ُقومَ لۡ �ُۡ ٱ بَلََغتِ  إَِذا َ�ٓ فَلَوۡ ﴿
َ
قۡ  نُ َوَ�ۡ  ٨٤ تَنُظُرونَ  ِحيَن�ِذٖ  َوأ

َ
 هِ إَِ�ۡ  َرُب أ

ونَ ُ�بۡ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ  ِمنُ�مۡ  ٓ تَرۡ  ٨٦ َمِدينِ�َ  َ�ۡ�َ  ُكنُتمۡ  إِن َ�ٓ فَلَوۡ  ٨٥ ِ�ُ  إِن ِجُعوَ�َها
    ]٨٧  ،٨٣: الواقعة[  ﴾٨٧ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ 

گر (مرگ  هنگام نظاره رسد. و شما در آن گاه که جانِ (شخصی) به حلقوم (گلوگاه) می پس آن
یابید،  بینید. پس اگر شما جزا نمی تریم؛ ولی شما نمی وي) هستید. و ما، از شما به او نزدیک

 گردانید؟ ید، چرا جانش را باز نمیگوی اگر راست می

آري؛ در آن هنگام اطرافیانِ انسان، شاهد مردنِ وي هستند و فرشتگان را 
رسد، باز  که به گلوگاه می تواند جانِ شخص را پس از آن بینند. آیا کسی می نمی

 شود؛ بیند، از زندگی ناامید می گردانَد؟ هرگز. انسان در آن هنگام که انسان مرگ را می
یا اهللا! مرا بیامرز و بر من رحم «فرمود:  می گوید: پیامبر می &اما چه بگوید؟ عایشه

ي االهی بود، در هنگامِ  که آمرزیده پیامبر». بفرما و مرا به رفیق اعلی ملحق کن
 کرد. وفاتش، این دعا را بر زبان داشت و درخواست رحمت و آمرزش می

، پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان ها اما رفیق اعلی چه کسانی هستند؟ آن
فرمود و  در هنگام وفاتش چنین می باشند! پیامبر هستند و چه رفیقان نیکی می
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از هر کسی شدیدتر بود؛ زیرا  هاي مرگ براي پیامبر ظرف آبی کنارش بود. سختی
رو  هاي دیگران بود. از این همواره دو برابر سختیِ بیماري شدت بیماريِ پیامبر

هاي مرگ نیز براي ایشان دوچندان بود تا به باالترین درجات صبر و  شواريد
شکیبایی نایل گردد؛ چراکه باید دلیلی براي صبر و شکیبایی وجود داشته باشد و اهللا 

و وفاتش، سخت و دشوار باشد   چنین اراده فرمود که بیماري متعال براي پیامبرش
 د.تا به باالترین درجات صابران دست یاب

مالید و  برد و روي صورتش آب می ي آب فرو می دستش را در کاسه پیامبر
ام کن  ؛ یعنی: یاري»هاي مرگ یاري بفرما ها و دشواري یا اهللا! مرا بر سختی«فرمود:  می

ها، شکیبا باشم و هوشیاريِ خود را از دست ندهم و با گفتن  تا در برابِر این سختی
ست و اگر متعال در آن  یرا شرایط سخت و دشواريشهادتین، دنیا را ترك کنم؛ ز

اش کمک نکند و به او صبر ندهد، انسان در معرضِ خطر قرار دارد؛ از  شرایط به بنده
هاي مرگ  ها و دشواري یا اهللا! مرا بر سختی«فرمود:  در آن هنگام می رو پیامبر این

؛ مرگ، إالاهللا إلهال«فرمود:  و در روایت دیگري آمده است که می». یاري بفرما
 فرماید: می گونه که اهللا فرمود؛ همان و راست می». هاي شدیدي دارد سختی

﴿ ٓ ۡ ٱ َرةُ َسكۡ  َءۡت وََجا ِ  تِ َموۡ ل ٰ  ّقِ� �َۡ ٱب     ]١٩: ق[  ﴾١٩ َ�ِيدُ  هُ ِمنۡ  ُكنَت  َما لَِك َ�
اي  شود: رسد (و گفته می راستی (و با آشکار شدن حقایق اخروي) فرا می و سختی مرگ، به

 گریختی. انسان!) این، همان چیزي است که از آن می

ي  هاي مرگ یاري کند و خاتمه ي ما را بر سختی خواهم که همه از اهللا متعال می
ما را نیکو بگرداند و مرگ ما را بر ایمان و توحید قرار دهد و ما را در حالی بمیراند 

 یقین او بر هر چیزي تواناست. ست؛ به که از ما راضی
*** 
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که رفتارِ نیکی با او داشته باشند و در برابرِ  بیمار، به این

اش شکیبایی ورزند؛ و نیز توصیه  هاي ناشی از بیماري سختی
به نیکی کردن به کسی که مرگش به سبب مجازات شرعی یا 

 قصاص و امثالِ آن نزدیک شده است

ةً ِمْن ُجَهْيَنَة أتَت انلَّيِبَّ $عن ِعْمران بن احُلَصْ�ِ  -٩١٨
َ
َوِ�َ ُحْبَ� ِمَن  : أنَّ أْمَرأ

َداَع رسوُل اهللا
َ
، ف َّ أقِْمُه يلَعَ

َ
ْت: يَا رسول اهللا، أَصْبُت َحّداً ف

َ
نَا، َ�َقال َويِلََّها، َ�َقاَل:  الزِّ

أتِِ� بِهَ «
َ
إَذا َوَضَعْت ف

َ
َْها، ف أَمَر بَِها انلَّيِبُّ » اأْحِسْن إيِلَ

َ
ْيَها �َِياُ�َها، ُ�مَّ أَمَر  َ�َفَعَل، ف

َ
ْت َعل ُشدَّ

َ
ف

ْيَها.
َ
رمُِجَت، ُ�مَّ َص�َّ َعل

َ
 )1([روایت مسلم] بَِها ف

که از بابت زنا  "جهینه"ي  گوید: زنی از قبیله می $عمران بن حصین ترجمه:
ام که سزاوارِ  ! مرتکب عملی شدهخدا آمد و گفت: اي رسول حامله بود، نزد پیامبر

سرپرست او را فرا  اهللا را بر من اجرا کن. رسول ام؛ آن حد (=مجازات شرعی) گشته
». به او نیکی کن و چون وضعِ حمل کرد، او را نزد من بیاور«خواند و فرمود: 

 -که دستورِ رجمِ او را داد - گاه به فرمانِ پیامبر سرپرستش همین کار را کرد. آن
سنگسار گردید و  هایش محکم بر او بسته شد و سپس به فرمانِ پیامبر لباس
 بر او نماز خواند. پیامبر

 شرح
ي بیمار براي نیکی کردن به وي  بابی پیرامونِ توصیه به خانواده /مؤلف، نووي

و تحملِ او گشوده است؛ یعنی شایسته است که انسان به بیمار نیکی کند و او را 
ست، شکیبا  و در برابر سخنان تُند یا زخمِ زبانش که از عوارض بیماريتحمل نماید 

تنگ  شود و از خود و دنیا به دار باشد؛ زیرا بیمار، رنجور و ضعیف می و خویشتن
رو انسان باید در برابر این  گوید. از این اي می آید و گاه سخنانِ تُند و زننده می

به او در برابر نیکی به بیمار، پاداش  ه اهللاها، شکیبایی ورزد و امیدوار باشد ک سختی
ي  دهد؛ نیکی کردن به زیردستی که نزدیک بودنِ مرگش محرز است یا در آستانه

 .1696صحیح مسلم، ش:  )1(
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باشد، حایز اهمیت است؛ همان گونه که در حدیث عمران بن  مجازات اعدام می
 یامبرکه از بابت زنا حامله بود، نزد پ "جهینه"ي  زنی از قبیله«آمده است:  $حصین

ام که سزاوارِ حد (=مجازات شرعی)  خدا! مرتکب عملی شده آمد و گفت: اي رسول
سرپرست او را فرا  اهللا آن زن، متأهل بود؛ لذا رسول». را بر من اجرا کن ام؛ آن گشته

پس از ». به او نیکی کن و چون وضعِ حمل کرد، او را نزد من بیاور«خواند و فرمود: 
به آن زن  آورد. پیامبر مل کرد، سرپرستش او را نزد پیامبرکه آن زن وضع ح این

دستور داد که تا زمانِ از شیر گرفتنِ فرزندش صبر کند و چون فرزندش را از شیر 
پیش از اجراي  آمد تا حد شرعی را بر او اجرا کنند. پیامبر گرفت، نزد پیامبر

هنگامِ اجراي حکم، برهنه نشود حکم، دستور داد که لباسش را محکم بر او بپیچند تا 
بر او نماز  سنگسار شد و پیامبر و عورتش نمایان نگردد. سپس به فرمانِ پیامبر

 خواند.
ي مرگ  دهد که باید خانواده و سرپرستانِ شخصی را که در آستانه این نشان می
گونه که  رفتاري با او و رفتارِ مناسب با وي سفارش کنیم؛ همان است، به خوش

شود که در اعتراف به زنا،  این کار را کرد. از این حدیث چنین برداشت می مبرپیا
ست،  شرط نیست که شخص، چهار بار اقرار کند؛ اگر کسی که داراي سالمت روانی

شود. این حدیث  به زنا اقرار کند، اعترافش معتبر است و حد شرعی بر او اجرا می
جرم نباید به آسیب رسیدن به کسی دیگر دهد که اجراي حد بر م چنین نشان می هم

گناهی  شد، کودك بی بینجامد؛ زیرا اگر آن زن بالفاصله پس از اقرارش سنگسار می
دستور داد که آن زن تا وضعِ  اهللا رو رسول مرد؛ از این که در شکم داشت نیز می

شد.  اش را از شیر گرفت، حد شرعی بر او اجرا که بچه حملش صبر کند و پس از این
شود، این است که هنگامِ سنگسارِ زن،  ي دیگري که از این حدیث برداشت می نکته

هاي نه خیلی  پیچند و با سنگ کنند؛ بلکه لباسش را محکم بر او می گودالی حفر نمی
کنند تا بمیرد. و چون در ارتکاب این گناه،  بزرگ و نه خیلی کوچک، او را رجم می

ي بدن درد  گردد که همه اي اجرا می گونه به ي بدن لذت برده است، حکم همه
 باشد. می مجازات را بچشد؛ و این، از حکمت اهللا
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هاي شرعی،  گرِ این است که اجراي حدود و مجازات ، بیانحدیث عمران
و مردم، پس از اجرايِ  رو پیامبر گرداند؛ از این شخصِ مجرم را از گناهش پاك می

 ند.حکمِ آن زن بر او نماز خواند
*** 



سخت «یا » من بیمارم«که بیمار بگوید:  باب: جایز بودن این -149
و امثالِ آن؛ و اگر گفتنِ » واي سرم!«یا » تب دارم«یا » بیمارم

قراري یا ناشکیبایی نباشد،  چنین سخنانی از روي خشم و بی
 کراهت ندارد

ُت ىلَعَ انلَّيبِّ  عن ابن مسعود -٩١٩
ْ
قلُت: إنََّك َوُهَو يُوعَ  قال: َدَخل

َ
ُك، َ�َمسْسُتُه، ف

 َشديداً، َ�َقاَل: 
ً
ُوَعُك َوَعاك

َ
َما يُوَعُك رَُجالِن ِمْنُ�مْ «تل

َ
وَعُك ك

ُ
 أ

ِّ
 )1([متفقٌ علیه] ».أَجْل، إ�

رفتم؛ در حالی که آن بزگوار تب  گوید: نزد پیامبر می مسعود ابن ترجمه:
آري؛ من «یدي دارید. فرمود: داشت؛ به ایشان دست زدم و عرض کردم: شما تبِ شد

 )2(».کنم ي دو نفر از شما تب می اندازه به

اٍص  وََ�ْن سْعِد بِْن أيب -٩٢٠
َّ
َ�ُعوُدِ� ِمْن وَجٍع اْشتدَّ يِب.  اهللا َجاَءِ� رسوُل «قال:  َوق

 ابْنيت...
َّ
ِ� إِال

ُ
نَا ُذو َماٍل َو الَيَرث

َ
ْد بلَغ يِب َما تَرى، وَأ

َ
ت: ق

ْ
 )3([متفق علیه] كَر احلديث.َوذَ ». َ�ُقل

خاطرِ بیماريِ شدیدي که  به اهللا رسول«گوید:  یم وقاص سعد بن ابی ترجمه:
شدت بیمارم؛ من، ثروت  بینید، به طور که می داشتم، به عیادتم آمد. عرض کردم: همین

و سپس حدیث را تا پایانِ آن ». زیادي دارم و جز تنها دخترم، وارث دیگري ندارم
 د.ذکر کر

اَل: قالت اع�شةُ  -٩٢١
َ
بَْل أنَا، : «: َواَرأَساهُ! َ�َقاَل انلَّيبُّ &وعن القاسم بن �مد ق

 )4([روایت بخاري] وذكر احلديث.» َواَرأَساهُ!
فرمود:  پیامبر» واي سرم!«گفت:  &گوید: عایشه قاسم بن محمد میترجمه: 

 دیث را ذکر کرد.ي ح گاه راوي، بقیه آن» من هم (سردرد دارم)؛ واي سرم!«
 

 .2571)؛ و صحیح مسلم، ش: 5667، 5648صحیح بخاري، ش: ( )1(
 ام، دو برابرِ شدت بیماريِ هر یک از شماست. یعنی: شدت بیماري )2(
 ذکر شد.] 7ي  شماره تر به . [این حدیث، پیش1628ش:؛ و صحیح مسلم، 1296صحیح بخاري، ش:  )3(
 .2387ي:  شماره ؛ و روایت مسلم، به5661صحیح بخاري، ش:  )4(
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 شرح
ي مسایل مربوط به بیمار  درباره» الصالحین ریاض«در کتابش  /حافظ نووي

شرطی که  گوید: جایز است که مریض از بیماري و شدت دردش سخن بگوید؛ به می
قراري یا نارضایتی از قضا و قدر االهی.  قصد خبر دادن باشد؛ نه از روي بی این امر به

 وقاص و حدیث عایشه مسعود و حدیث سعد بن ابی بنوي، سپس به حدیث ا
سخت «دهد: ایرادي ندارد که بیمار بگوید:  استدالل کرده است که همگی نشان می

آمده است  مسعود و امثالِ آن. در حدیث ابن» واي سرم!«یا » تب دارم«یا » بیمارم
 روي پیامبر رفت؛ در حالی که آن بزگوار تب داشت؛ دستش را که وي نزد پیامبر

ي  اندازه آري؛ من به«فرمود:  گذاشت و عرض کرد: شما تبِ شدیدي دارید. پیامبر
اش، دو برابرِ شدت بیماريِ دیگران  یعنی: شدت بیماري». کنم دو نفر از شما تب می

سان به باالترین درجات صبر و شکیبایی، نایل گردد؛ زیرا انواع صبر و  بود تا بدین
هی ر انجامِ دستورهاي الوجود داشت: ب ترین سطحش در پیامبرشکیبایی در باال

ر برابر ورزید و د کرد و شکیبایی می داري می پایدار بود؛ در برابر معاصی خویشتن
در مسیر دعوت و  گاه که هی، صبور و شکیبا بود و آنها و قضا و قدر ال مصیبت

کرد؛ حتی در وسط  یدید، صبر و استقامت م هی اذیت و آزار میرساندن پیامِ ال
چنین  فرمود. هم هی تحمل میدید، اما به امید پاداش ال ار میالحرام اذیت و آز مسجد

ها او را  رهسپار این شهر شد؛ ولی آن براي فرا خواندنِ اهالی طائف به سوي اهللا
به رويِ خود رفت و قدر به او سنگ زدند که آزرده و زخمی  ریشخند گرفتند و آن به
ها نزدش آمد تا از او اجازه بگیرد و  ي کوه جا فرشته به خود نیامد. آن "لثعالبا قرن"تا 

ستأ� بِِهم لََعلَّ «فرمود:  دو کوه دو طرف را بر سرِ ایشان فرود آورد. پیامبر
َ
ال؛ إِ�ِّ أ

ْن ُ�ِْرَج 
َ
ْصالبِِهم مْن َ�ْعبُُد  اهللاهللا أ

َ
خیر؛ بلکه «یعنی:  )1(.»اً وَْحَدُه ال �رُْشُِك بِِه َشيْئ اهللاِمْن أ

ها کسانی پدید آورد که فقط  دهم؛ امید است که اهللا از نسلِ این ها مهلت می من به این
 ».اهللا یکتا را عبادت کنند و چیزي را شریکش نسازند

، »أَستأنی بِهِم«در قالبِ یک روایت آورده است:  /این، ترکیبی از دو حدیث است که شارح )1(
باشد و  می $عباس ابننقل از  ) به6/380) و نسائی در الکبري (1/258روایت احمد در مسندش (

 است. &نقل از عایشه به 1795و مسلم، ش:  3231بخاري، ش: بخشِ دوم، روایت 
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هی هاي ال ن بزرگوار در انجام فرماناست؛ آ اي از شکیباییِ پیامبر این، نمونه
عنوانِ  کرد؛ چراکه به داري می رِ نافرمانی از او خویشتنورزید و در براب پایداري می

بسیار  تسلیمِ محض بود. چه هاي اهللا ترساترین و پارساترین مردم، در برابرِ خواسته
هایی که  ها و سختی خاطرِ جهاد در راه اهللا و امثال آن اذیت شد و چه بیماري که به

سان  هی امیدوار بود تا بدینداشِ الره شکیبایی ورزید و به پامتحمل گردید؛ اما هموا
ي صبر و شکیبایی، الگويِ ماست. بر انسان  ي صابران برسد؛ لذا در زمینه به درجه

باشد و امیدش هاي دردناك شکیبا  در برابر مصبیت اهللا واجب است که مانند رسول
ي  کفارههی را از دست ندهد و بداند که هر مصیبتی که به او برسد، به اهللا و پاداش ال

اي به پاداشی که نزد  رود. اگر بنده گناهانِ اوست؛ حتی خاري که به پایش فرو می
خداست، امیدوار باشد و با صبر و شکیبایی، آهنگ رسیدن به این درجات را نماید، 

شود. لذا انسان به سبب شکیبایی در برابر  قطع از این فضیلت بزرگ برخوردار می به
 یابد: بزرگ دست می ها، به دو فضیلت سختی

هی، تسلیم و گردد که در برابر قضا و قدر ال یبه رتبه و جایگاه صابرانی نایل م -1
 شکیبا هستند.

گیرد، ترفیع درجه نیز  هی، پاداش میکه به سبب امید به اجر و ثواب ال ضمن این -2
 یابد. می

را  وقاص روایت سعد بن ابی /مؤلف؛ وقاص و اما حدیث سعد بن ابی
به عیادتش  شدت بیمار شده بود و پیامبر به -در حج وداع -است که در مکه آورده 

ترك گفتند و  خاطر اهللا ست که مکه را به از مهاجرانی وقاص رفت. سعد بن ابی
به مدینه هجرت کردند. مهاجران، مردن در مکانی را که از آن هجرت کرده بودند، 

نیز در آن بیماري، از همین بابت نگران  وقاص دانستند و سعد بن ابی ناخوشایند می
خاطر اهللا ترك گفته بود و دوست نداشت که مرگش در مکه  بود؛ زیرا او، مکه را به

خاطرِ اخالق و  بود؛ لذا مطابقِ عادتش و به اهللا باشد. عیادت از بیماران، عادت رسول
یمار بود و شدت ب به رفت. سعد منشِ نیکی که داشت، به عیادت یارانِ بیمارش می

طور که  خدا! همین اي رسول«عرض کرد:  از او عیادت فرمود. سعد پیامبر
شدت بیمارم؛ من، ثروت زیادي دارم و جز تنها دخترم، وارث دیگري  بینید، به می

گفت: ». خیر«فرمود:  اهللا رسول» توانم دوسوم ثروتم را صدقه دهم؟ ندارم. آیا می



 الصالحین شرح ریاض   424

فرمود: » سوم آن را بدهم؟ آیا یک«گفت: ». خیر«؟ فرمود: »نصف ثروتم را چطور«
ُفوَن « ْن تذرَُهْم اعلًَة يَتكفَّ

َ
اثلُّلُث واثلُّلُُث كِثٌ� إِنََّك إِْن تَذَر َورثتَك أغِنياَء َخْ�ٌ ِمن أ

اگر وارثانت را سومش را صدقه بده؛ گرچه این هم زیاد است.  یک«. یعنی: »انلَّاس
ها را فقیر و نیازمند رها کنی تا  که آن بهتر است از ایننیاز ترك گویی،  پس از خود، بی

 ».دست گدایی پیش این و آن دراز کنند
سوم اموالش را  تر از یک دهد که اگر انسان کم نشان می ي رسول اهللا فرموده  این

که  $عباس رو دانشمند این امت، یعنی ابن باشد. از این صدقه دهد، بهتر و افضل می
یش دعا کرد که اهللا متعال به او دانش و بینش دینی عنایت کند، گفته برا اهللا رسول
 )1(».چهارمش را صدقه دهند سوم اموالشان، یک اي کاش مردم به جاي یک«است: 

البته صدقه  ».سوم؛ گرچه این هم زیاد است یک«فرموده است:  اهللا چراکه رسول
ترین فرد  باشد؛ زیرا فقیه تر میچهارمِ آن، بر پنجم اموال از صدقه دادنِ یک دادنِ یک

همان چیزي را «فرموده است:  ابوبکر صدیق، اهللا ي رسول این امت، یعنی خلیفه
گونه که اهللا  پنجم (خمس)؛ همان یعنی یک». پسندم که اهللا براي خود پسندیده است می

 فرماید: متعال می

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ �ََّما ا
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  ﴾َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

 آورید، از آنِ اهللا و پیامبر، و ... است.دست می پنجم غنایم (جنگی) که به و بدانید که یک

بهتر «اند:  اهللا گفته پنجم اموالش را صدقه داد. فقها رحمهم یک رو ابوبکر از این
با ». یت شودپنجم اموال وص ، به یکپیروي از ابوبکر صدیق و افضل، آنست که به

سوم اموالشان وصیت  شود که برخی از کسانی که به یک این حال، گاه مشاهده می
کنند و به جاي وصیت به هزینه کردن  نمایند، در وصیتشان اولویت را رعایت نمی می

کنند که داراي اهمیت  تر و برتر، به هزینه کردن در مواردي وصیت می در کارهاي مهم
کنند؛  کنندگان، در وصیت کردن ناحقی می رخی از وصیتست. ب تري و فضیلت کم

بخشند و چیزي به دختران خود  مثالً بخشی از اموالشان را به پسرانِ خود می
ست که  اي گونه کنندگان، به شود که وصیت برخی از وصیت دهند! و گاه دیده می نمی

اند؛ یعنی  وصیت کردهها  گردد که براي آن ساز اختالف و نزاع در میان افرادي می زمینه

 .1629صحیح مسلم، ش:  )1(
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شوند. لذا چه خوبست که  ها در آینده با هم درگیر می ست که همین اي گونه وصیت به
المنفعه مانند ساختنِ مدارس و مساجد یا چاپ و نشر  مردم براي کارهاي عام

هاي سودمند و امثالِ آن وصیت کنند تا هم فواید این کار، در جریان باشد و هم  کتاب
ي جاري برخوردار شوند و وارثان یا کسانی که برایشان وصیت  صدقه از اجر و ثوابِ

 دیگر اختالف نکنند. شده است نیز با یک
نویسند، واجب است که دانش و  ها را می نامه بر اهل علم و کسانی که وصیت

چه که بهتر و برتر است، رهنمون شوند؛ زیرا  بینشِ دینی داشته باشند و مردم را به آن
خواهد یا از ایشان  ها مشاوره می ي وصیت کردن از این ر زمینهشخصی که د
ها را امینِ خود قرار داده و  کند که وصیتش را بنویسند، در حقیقت آن درخواست می

نامه فقط به راضی کردِن مردم بیندیشد. لذا  ي وصیت این، اشتباه است که نویسنده
ر است، رهنمون شوید؛ گرچه بر چه که براي دین و دنیایشان سودمندت مردم را به آن

قصد و  هایشان باشد. لذا بر شما واجب است که کسی را که به خالف رسوم و عادت
ي خیر نزدتان آمده است، به انجامِ کاري راهنمایی کنید که پس از مرگ وي در  اراده

 قبرش به دردش بخورد و برایش مفید باشد.
نزد  &باشد؛ باري عایشه می &دیقهي ص المؤمنین عایشه و اما حدیث سوم از ام

من هم (سردرد «فرمود:  پیامبر» واي سرم!«از سردرد نالید و عرض کرد:  پیامبر
از  &المؤمنین هم ناله و خبر دادنِ ام اهللا در این روایت، رسول» دارم)؛ واي سرم!

و سردرد را تأیید کرد و هم از سردرد خویش خبر داد؛ یعنی در این حدیث، تأیید 
واي «یا » واي سرم«هایی چون:  یابیم که گفتنِ عبارت خبر با هم وجود دارد. لذا در می

هایی  شرطی که بیمار با گفتنِ چنین عبارت و امثاِل آن ایرادي ندارد؛ البته به» شکمم
که  بخواهد از بیماري و دردي خبر دهد که اهللا برایش مقدر فرموده است؛ نه این

 -مخلوق باشد. لذا اگر هدفش خبر دادن از بیماري  هدفش شکایت از خالق به
وي خشم و اعتراض باشد و این کار را از ر -ویژه در نزد پزشک یا شخصِ معالج به

ي ما را از  هی انجام ندهد، هیچ کراهتی در آن نیست. اهللا متعال همهبر قضا و قدر ال
ام طاعت و بندگیِ خویش ها مصون بدارد و سالمتیِ ما را نیرویی در انج انواع بیماري
 یقین او بر هر چیزي تواناست. قرار دهد؛ به

*** 
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اَل رسوُل اهللا عن معاذ -٩٢٢
َ
إِال ا�ُّ َدَخَل � َمْن اَكَن آِخَر الَكِمِه ال : «قال: ق

 )1(باشد.] ی صحیح اإلسناد می[روایت ابوداود و حاکم؛ حاکم گفته است: حدیث ».اجَلنَّةَ 
 إالاهللا الإلههرکس آخرین سخنش «فرمود:  اهللا گوید: رسول می معاذ ترجمه:

 ».شود باشد، وارد بهشت می
 

 به محتضر گشوده است. إالاهللا الإلهي تلقینِ  بابی درباره /نووي
ي مرگ است و فرشتگان براي گرفتنِ جانش  ست که در آستانه ، کسیمحتضر

اند؛ اهللا متعال فرشتگانی را بر انسان گماشته است که از او در زندگی و پس از  آمده
 فرماید: می گونه که اهللا کنند. همان مرگش محافظت می

مۡ  ِمنۡ  ۥَفُظونَهُ َ�ۡ  ۦفِهِ َخلۡ  َوِمنۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  تٞ ُمَعّقَِ�ٰ  ۥَ�ُ ﴿
َ
ِ ٱ رِ أ     ]١١: الرعد[  ﴾�َّ

نی دارد که پیاپی او را به امر اهللا از پیش رو و پشت سر حفاظت انسان فرشتگانِ نگهبا
 کنند. می

 فرماید: و می

ٰٓ  َحَفَظةً  ُ�مۡ َعلَيۡ  ِسُل َوُ�رۡ ﴿ ٓ  إَِذا َح�َّ َحَدُ�مُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ تۡ  ُت َموۡ ل  َ�  وَُهمۡ  رُُسلَُنا هُ تَوَ�َّ

  ]  ٦١: األنعام[  ﴾٦١ ُ�َفّرُِطونَ 
فرستد و چون مرگ هر یک از شما فرا رسد، فرستادگان و براي شما فرشتگان نگهبان را می

 کنند. گیرند و کوتاهی نمیما جانش را می

ي  آیند تا روحِ او را از فرشته رسد، فرشتگانی پایین می وقتی مرگ انسان فرا می
ها و بیرون کشیدن  ي مرگ، مأمور قبضِ روح یا گرفتن جان مرگ بگیرند؛ زیرا فرشته

هاست. اگر آن شخص جزو مؤمنان باشد، فرشتگان با خود حنوط و  آن از پیکر انسان
کفنِ بهشتی دارند و اگر آن شخص از کافران باشد، فرشتگان عذاب با خود کفن و 

یابیم  گیرد و درمی ي مرگ قرار می آورند. وقتی انسان در آستانه حنوطی از دوزخ می
گونه که  کنیم؛ همان لقین میرا به او ت »إالاهللا ال�«که در حالِ جان دادن است، 

 .6479صحیح الجامع، ش:  )1(
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 «فرموده است:  پیامبر
َّ
 إِال

َ
نُوا َمْوتَاُ�ْم ال إهِل به مردگان خود «یعنی:  )1(.»اهللالَقِّ

 إالاهللا الإلهبه عبارت دیگر به کسی که در حالِ مرگ است، ». را تلقین کنید إالاهللا الإله
رمی و با آرامی باشد؛ به محتضر ن تلقینِ کلمه باید به«اند:  را تلقین نمایید. علما گفته

اش تنگ شده و دنیا بر  بسا محتضر در آن حال سینه . زیرا چهإالاهللا الإله: بگونگویید: 
زیرا ما ». نه«، بگوید: »إالاهللا الإله: بگو«او تنگ گردیده باشد و وقتی به او گفته شود که 

برد،  سر می در آن به تنگی و شرایط سختی که از حالش خبر نداریم و تنها زمانی نفس
براي ما قابلِ تصور است که خودمان در چنان شرایطی قرار بگیریم. اهللا متعال به ما 

هایمان را بگشاید. لذا نزد محتضر با  در هنگامِ مردن شرحِ صدر عنایت کند و سینه
را تکرار کنید تا محتضر صداي شما را بشنود و دریابد که  »إالاهللا ال�«صدايِ واضح 

بگوید؛ و  »إالاهللا ال�«کنید و بدین ترتیب او نیز  این کلمه را به او تلقین می
هرکس آخرین «فرموده است:  اهللا آمده، رسول گونه که در حدیث معاذ همان

 ».شود باشد، وارد بهشت می إالاهللا الإلهسخنش 
ه سکوت کند و کنند گوید، تلقین می »إالاهللا ال�«گاه که محتضر  اند: آن علما گفته

، »به من آب دهید«چیزي نگوید و وقتی محتضر سخنانِ دیگري گفت؛ مثالً 
شوید،  کننده، تلقینِ کلمه را از سرگیرد. اگر کسی که بر بالینِ مرگش حاضر می تلقین

اگر اهللا بر ». إالاهللا الإلهبگو: «ي امر به او بگویید:  توانید با صیغه کافر یا مرتد است، می
ي  ي توحید را گفت، خوشا به سعادتش؛ و اگر کلمه اد و آن شخص کلمهاو منت نه

 رو وقتی ابوطالب در حالِ مرگ بود، پیامبر توحید را نگفت، کافر است. از این
ي توحید را به او تلقین کرد و از خواست که این کلمه را بگوید. ابوطالب،  کلمه

دورانِ رسالت را دریافتند، چهار که  دسته از عموهاي پیامبر بود؛ آن عموي پیامبر
از  مسلمان شدند. البته حمزه $ها، یعنی حمزه و عباس نفر بودند: دو تن از این

برتر است. و دو نفِر دیگر، یعنی ابوطالب و ابولهب مسلمان نشدند و بر کفر  عباس
اوانی ترین کافرانی بود که اذیت و آزارِ فر مردند؛ ناگفته نماند که ابولهب، از سرسخت

که هرچند بر کفر از دنیا رفت،  -پدرِ علی -رسانید؛ بر خالف ابوطالب  به پیامبر

نقل از  به 917؛ و نیز روایت مسلم، ش: نقل از ابوسعید خدري به 916صحیح مسلم، ش:  )1(
 .ابوهریره
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اي کامل فرو  کرد. اهللا متعال در نکوهشِ ابولهب سوره حمایت می اما از پیامبر
 خوانند: را می ي خویش آن فرستاد که مسلمانان در نمازهاي فرض و نافله

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
ٓ  ١ بَّ َوتَ  لََهبٖ  أ �ۡ  َما

َ
 �نَارٗ  َ�ٰ َسَيۡص  ٢ َكَسَب  َوَما ۥَماُ�ُ  هُ َ�نۡ  َ�ٰ أ

تُهُ مۡ ٱوَ  ٣ لََهبٖ  َذاَت 
َ
َسدِۢ  ّمِن لٞ َحبۡ  ِجيِدَها ِ�  ٤ َطبِ �َۡ ٱ َ�َّالَةَ  ۥَر�   ﴾٥ مَّ

     ]٥  ،١: املسد[ 
د، دست آور کار و شکسته باد دو دست ابولهب و خودش نابود باد. مالش و آنچه به زیان

وري خواهد شد. و نیز همسرش (که در  زودي وارد آتش شعله سودي به حالش نبخشید. به
گویم. در گردنش  کش را می بیار معرکه بود؛ آري، همان) زنِ هیزم دشمنی با پیامبر، آتش

 ریسمانی از لیف خرماست (و در دوزخ زنجیري آتشین بر گردن دارد).

بود؛ ولی هنگامِ وفاتش  پشتیبانِ پیامبر دار و رغم کفرش، دوست اما ابوطالب به
 بر بالینِ او حاضر شد و دو تن از مردان قریش نیز نزد وي بودند. پیامبر پیامبر

، قُْل: «فرمود:   يَا َ�مِّ
َّ
اي عمو! یک «یعنی:  )1(.»اهللا، لَكَِمًة أحاجُّ لََك بَِها ِعنَْد اهللا ال � إال

اما آن دو مرد که ». در نزد اهللا بر ایمانِ تو گواهی دهمکلمه بگو: الاله االاهللا تا با آن 
خواهی از دینِ عبدالمطلب  آیا می«به ابوطالب گفتند:  )2(نشینانِ بدي بودند، هم

و چون این سخن را گفتند، سرکشی و تکبر، وي را به گناه و عدمِ پذیرش » برگردي؟
سان  دالمطلب است. و بدینچنان بر دینِ عب ي توحید وادشت و اظهار کرد که هم کلمه

فرموده است  و سپس مرد. پیامبر -پناه بر اهللا -ي شرك بود؛  آخرین سخنش، کلمه
رو ابوطالب در باالترین قسمت  که براي عموي خویش، شفاعت کرده است؛ از این

برد؛ یعنی در عمقِ کمِ آن. اما دو کفش آتشین در پاهاي اوست که مغز  سر می دوزخ به
هاي آتشینی که در پاي اوست،  پناه بر اهللا! کفش )3(آید. ، به جوش میسرش از آن

آورند، پس، سایر اندامش چه وضعیتی دارند؟!  باالترین قسمت بدنش را به جوش می
ْسَفِل ِمَن «فرموده است:  پیامبر

َ
رَِك األ نَا لاََكَن يِف ادلَّ

َ
ُهَو يِف َضْحَضاٍح ِمْن نَاٍر، َولَْوال أ

 .نقل از مسیب بن حزن ) به6681، 4772، 3884صحیح بخاري، ش: ( )1(
 امیه بودند. (مترجم). نشین، ابوجهل و عبداهللا بن ابی همآن دو  )2(
 .نقل از ابوسعید خدري به 210) و مسلم، ش: 6564، 3885صحیح بخاري، ش: ( )3(
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برد و اگر من نبودم، در پایین ترین  سر می او، در عمقِ کمِ جهنم به«یعنی:  )1(.»انلَّارِ 
به عبارت دیگر، اگر بدان سبب که از من پشتیبانی ». گرفت قسمت دوزخ قرار می

ترین قسمت  کردم، وضعیت بدتري داشت و در پایین کرده بود، برایش شفاعت نمی
 گرفت. دوزخ قرار می

اي عمو! «به عمویش فرمود:  این است که پیامبر شاهد موضوع از این ماجرا،
اش به او بسنده  و فقط به گفتنِ این کلمه در نزد وي و یادآوري». بگو: الاله االاهللا

اي که با  ي امر از او خواست که این کلمه را بگوید. بهترین هدیه نکرد؛ بلکه با صیغه
دهد، این است که  درش به او میي مرگ برا کند و انسان در لحظه تمام دنیا برابري می

را به او تلقین نماید؛ لذا اگر بر بالینِ کسی که در حال مرگ است،  إالاهللا الإلهگفتنِ 
ي  حاضر شدید، به تلقین این کلمه به وي اهمیت دهید و با اشتیاقِ فراوان، کلمه

به  عمل نموده و اهللا سان به رهنمود رسول توحید را به او تلقین کنید تا بدین
ي مرگتان  محتضر نیز نیکی کرده باشید؛ در نتیجه امید است که اهللا متعال در لحظه

يِف َعْوِن  اهللاو«فرموده است:  توفیقِ گفتنِ این کلمه را به شما عنایت کند؛ زیرا پیامبر
ِخيهِ 

َ
َعبُْد يِف َعْوِن أ

ْ
َعبِْد َما َداَم ال

ْ
مادامی که  کند، اش را یاري می اهللا، بنده«یعنی:  )2(.»ال

 ي ما را با شهادتین بگرداند. ي همه خاتمه اهللا». بنده در صدد یاري برادرش باشد
*** 

يب سعيد اخلدري -٩٢٣
َ
اَل رسوُل اهللا وعن أ

َ
ُنوا َمْوتَاُ�ْم ال : «قال: ق قِّ

َ
إِال � ل

 )3(].[روایت مسلم ».اهللاُ 
یعنی  -ردگان خودبه م«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

 ».را تلقین کنید إالاهللا الإله -به کسانی که در حالِ مرگ هستند
*** 

 .نقل از عباس بن عبدالمطلب به 209) و مسلم، ش:6208، 3883صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از ابوهریره به 2699حیح مسلم، شص )2(
 .916صحیح مسلم، ش:  )3(
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م سلمة -٩٢٤
ُ
ْد َشقَّ برََصُهُ،  قالت: َدَخَل رسوُل اهللا &عن أ

َ
مة َوق

َ
يب َسل

َ
ىلَعَ أ

اَل: 
َ
َمَضُه، ُ�مَّ ق

ْ
أ�

َ
بَِض، تَبَِعُه ابَلرَصُ  إنَّ «ف

ُ
وَح إَِذا ق َضجَّ نَاٌس ِمْن أْهلِِه، َ�َقاَل: »الرُّ

َ
ال تَْدُعوا «؛ ف

ونَ 
ُ
ُنوَن ىلَعَ َما َ�ُقول َمالَئَِ�َة يَؤمِّ

ْ
إنَّ ال

َ
، ف ٍ�ْ

 خِبَ
ّ
اَل: ». ىلَعَ أْ�ُفِسُ�ْم إِال

َ
يِب ا�َّ«ُ�مَّ ق

َ
ِفْر أل

ْ
 اغ

َمة، َواْرَ�ْع َدرََجْتُه يِف 
َ
ُ يَا َربَّ َسل َا َوهلَ

َ
ِفْر نل

ْ
ْفُه يف َعِقبِه يِف الَغابِِر�َن، َواغ

ُ
َمْهِديَِّ�، َواْخل

ْ
ال

ُ �ِيهِ 
َ

ْر هل رْبِهِ، َونَوِّ
َ
ُ يف �

َ
َسْح هل

ْ
ِمَ�، َواف

َ
 )1([روایت مسلم] ».الَعال

و  -مرده و -آمد که نزد ابوسلمه اهللا گوید: رسول می &سلمه ام ترجمه:
شود، چشم آن را  وقتی روح از تَن جدا می«فرمود:  نده بود. پیامبرچشانِ وي باز ما

آه و واویال سر دادند (و آرزوي  ي ابوسلمه برخی از افراد خانواده». کند دنبال می
براي خود جز دعاي نیک نکنید؛ زیرا فرشتگان بر دعاي « گاه پیامبر مرگ کردند). آن

اش را در  ! گناهان ابوسلمه را بیامرز و درجهیا اهللا«سپس افزود: ». گویند شما، آمین می
ات در بهشت، بلند بگردان و خود حامیِ بازماندگانش باش و  یافته میان بندگان هدایت

 ».ما و او را بیامرز اي پروردگار جهانیان! و قبرش را فراخ و نورانی بگردان
 شرح

ر هم نهادن هنگام ب چه به آن«گوید:  می» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف
شود، معموالً چشمانش  وقتی روحِ انسان از بدنش جدا می». چشمانِ مرده باید گفت

بیند که چگونه از پیکرش بیرون  مانَد؛ زیرا انسان در آن هنگام روحش را می باز می
بینند و فقط مرده و فرشتگانِ  را نمی ست که مردم آن آید. البته روح، جسمِ لطیفی می

 کنند. هده میمرگ آن را مشا
رفت؛  کرد، به عیادت ابوسلمه مطابقِ عادتش که از بیماران عیادت می پیامبر

وقتی بر بالینش حاضر شد، دید که چمشانِ وي باز مانده است. لذا دریافت که 
َرَص «فرمود:  رو پیامبر مرده است. از این ابوسلمه وح إَِذا قُِبَض تَِبَعُه ابلْ . »إِنَّ الرُّ
برخی از افراد ». کند شود، چشم آن را دنبال می وقتی روح از تَن جدا می«یعنی: 
 را شنیدند، دریافتند که ابوسلمه که این سخن پیامبر همین ي ابوسلمه خانواده

 .920صحیح مسلم، ش:  )1(
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طور که  وفات کرده است؛ لذا آه و واویال سر دادند و حتی آرزوي مرگ کردند. همان
ال «فرمود:  ران جاهلیت بود. پیامبرکه عادت دو عادت برخی از مردم است؛ چنان

نُوَن ىلَعَ َما َ�ُقولُونَ  َمالئَِ�َة يَُؤمِّ
ْ
إِنَّ ال

، فَ ٍ�ْ
ْ�ُفِسُ�ْم إِال خِبَ

َ
براي خود «. یعنی: »تَْدُعوا ىلَعَ أ

شایسته است که ». گویند جز دعاي نیک نکنید؛ زیرا فرشتگان بر دعاي شما، آمین می
این  ش دعاي نیک کند و مطابقِ رهنمود پیامبرانسان در چنین شرایطی براي خوی

ْخِلْف يِل َخْ�ًا ِمنَْها«دعا را بگوید: 
َ
ُجْرِ� يِف ُمِصيبيَِت َوأ

ْ
یا اهللا! در این «یعنی:  )1(.»اللُهمَّ أ

 &سلمه ام». مصیبت، به من اجر و پاداش عنایت کن و به من بهتر از آن را عوض بده
که او را  گرفته بود، هنگامِ وفات شوهرش، ابوسلمهیاد  که این دعا را از پیامبر

چه کسی برایم از «گفت:  با خود می بسیار دوست داشت، این دعا را بر زبان آورد؛ اما
باور داشت. لذا  اهللا ي رسول البته او به فرموده» بهتر خواهد بود؟ ابوسلمه

براي  شک پیامبر بی از او خواستگاري کرد و اش پایان یافت، پیامبر که عده همین
 بهتر بود. از ابوسلمه& سلمه ام

 هاي ابوسلمه دستانش را روي پلک پیامبرگردیم:  به اصلِ موضوع برمی
يِب َسلََمَة َواْرَ�ْع َدرََجتَُه يِف ا�َّ«کشید تا چشمانش بسته شود. و سپس فرمود: 

َ
 اْغِفْر أل

َمْهِديَِّ�، َواْخلُْفُه يِف َعِقِبِه يِف 
ْ
ُ يِف َ�رْبِهِ، ال

َ
َعالَِمَ�، َوافَْسْح هل

ْ
ُ يَا رَبَّ ال

َ
َا َوهل

َ
َغابِِر�َن، َواْغِفْر نل

ْ
 ال

ُ ِ�يهِ 
َ

ْر هل  کند: ي دنیا برابري می که با همه . پنج دعاي نیک براي ابوسلمه»َونَوِّ
 ».یا اهللا! گناهان ابوسلمه را بیامرز« -1
 ».ر بهشت، بلند بگردانات د یافته اش را در میان بندگان هدایت درجه« -2
 ».خود حامی بازماندگانش باش« -3
 ».قبرش را فراخ بگردان« -4
 ».قبرش را نورانی بفرما« -5

پذیرفت و به  را در حقِ ابوسلمه دانیم که اهللا متعال، دعاي پیامبر اینک می
ي این دعا امیدواریم. آن بخشِ دعا که پذیرفته شدن آن براي ما  پذیرفته شدن همه

َواْخلُْفُه يِف «دعا کرد و فرمود:  ي ابوسلمه درباره این است که پیامبر نمایان شده،
َغابِِر�نَ 

ْ
طور هم شد؛  و همین». یا اهللا! خود حامیِ فرزندانش باش«.... یعنی: »َعِقِبِه يِف ال

 .&سلمه المؤمنین ام نقل از ام به 918مسلم، ش:  )1(
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گزین پدرشان کرد و  را جاي اهللا زیرا اهللا متعال، بهترین شخص، یعنی رسول
 در دامانِ پیامبر سان فرزندانِ ابوسلمه واج نمود؛ بدینازد &سلمه با ام پیامبر

ي  را درباره پرورش یافتند. لذا امیدواریم که اهللا متعال چهار دعاي دیگرِ پیامبرش
 این مرد نیکوکار پذیرفته باشد.

 شود: از این حدیث چند نکته برداشت می
براي خود شود،  شایسته است که انسان در شرایطی که به مصیبتی دچار می -1

 جز دعاي نیک نکند.
شخص تا  شود، باید پس از مردن آن کسی که بر بالینِ محتضر حاضر می -2

هاي وي بکشد؛ زیرا  زمانی که بدنش گرم است، دستانِ خود را روي پلک
توان چشمانش را بست.  اگر بدنِ میت سرد شود و چشمانش باز باشد، نمی

رده گرم است، مفاصلِ بدنش را چند بار اند: باید تا زمانی که بدنِ م علما گفته
حرکت دهند تا نرم گردد و هنگامِ غسل دادن و کفن کردن وي، مشکلی 

 پیش نیاید.
ست که محتضر و نیز براي فرشتگان، قابل دیدن  ي لطیفی روح، جسم یا ماده -3

است؛ البته مانند پیکرها یا کالبدهاي ما، ستبر و سخت نیست؛ بلکه جسمِ 
یابد و از  ت که همانند خون در پیکر انسان، جریان میس لطیف و نرمی

رو اهللا  اي غیر از خاك آفریده شده که تنها اهللا از آن آگاه است؛ از این ماده
 فرماید: متعال می

وِح� ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ وحُ ٱ قُلِ  لرُّ مۡ  مِنۡ  لرُّ
َ
ٓ  َرّ�ِ  رِ أ وتِيتُم َوَما

ُ
   ﴾٨٥ قَلِيٗ�  إِ�َّ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

    ]٨٥: اإلرساء[ 
ي پروردگار من است و تنها از  پرسند؛ بگو: (آگاهی از روح) ویژه ي روح می و از تو درباره

 اید. دانش اندکی برخوردار شده

شود و چشمانش را بر هم  شایسته است: کسی که بر بر بالینِ میت حاضر می -4
دعا کرد، براي میت  براي ابوسلمه اهللا نهد، با همان الفاظی که رسول می

 دعا نماید و اگر این دعا را یاد نداشت، هر دعایی که بلَد بود، بخواند.



 433   باب: آنچه به هنگام برهم نهادن چشمانِ مرده باید گفت

فرشتگان در چنین شرایطی بر دعاي اطرافیان و بازماندگانِ مرده، آمین  -5
که آه  ي میت، دعاي نیک کنند؛ نه این گویند؛ لذا شایسته است که خانواده می

 نند!و واویال سر دهند یا آروزي مرگ ک
*** 



چه وابستگان  شود و آن می  چه نزد جنازه گفته باب: آن -152
 گویند مرده می

مة -٩٢٥
َ
م َسل

ُ
اَل رسول اهللا &عن أ

َ
و الَميَِّت، : «قالت: ق

َ
إَِذا َحرَضُ�ُم الَمِر�َض أ

ونَ 
ُ
ُنوَن ىلَعَ َما َ�ُقول إنَّ الَمالئَِ�َة يَُؤمِّ

َ
وا َخْ�اً، ف

ُ
مَّ »َ�ُقول

َ
ل
َ
مة أَ�ْيُت ؛ قالت: ف

َ
بُو سل

َ
ا َماَت أ

اَل:  انلَّيِبَّ 
َ
ْد َماَت؛ ق

َ
َمة ق

َ
بَا َسل

َ
وِ�: «َ�ُقلُت: يَا رسوَل اهللا، إنَّ أ

ُ
ُ، ا�َّق

َ
ِفْر يِل َوهل

ْ
 اغ

داً ». وَأْعِقْبِ� ِمْنُه ُ�ْقىب َحَسَنةً  أْ�َقبِ� اُهللا َمْن ُهَو َخْ�ٌ يِل ِمْنُه: ُ�َمَّ
َ
[روایت  .فقلُت، ف

؛ اما »إَِذا َحرَضُ�ُم الَميَِّت «یا  »إَِذا َحرَضُ�ُم الَمر�َض «که فرمود:  با شک در این مسلم
 )1(اند.] روایت کرده »امليت«ابوداود و و دیگران، بدون شک در الفاظ، با لفظ 

 -یا مرده -وقتی بر بالینِ بیمار «فرمود:  اهللا گوید: رسول می &سلمه ام ترجمه:
دعاهاي نیک بگویید؛ زیرا فرشتگان بر دعاي شما آمین حاضر شدید، سخنان و 

آمدم و  درگذشت، نزد پیامبر که ابوسلمه گوید: هنگامی می &سلمه ام». گویند می
ُ، ا�َّ بگو: «خدا! ابوسلمه درگذشت. فرمود:  عرض کردم: اي رسول

َ
 اْغِفْر يِل َوهل

 -ا را گفتم؛ پس اهللا براي من، بهتر از او،من، این دع )2(».َوأْعِقبِْ� ِمنُْه ُ�ْقىب َحَسنَةً 
 گزین کرد. را جاي -یعنی محمد

َما ِمْن َ�ْبٍد تُصيُبُه ُمِصيَبٌة، َ�َيُقوُل: «يقول:  وعنها قالت: َسِمْعُت رسوَل اهللا -٩٢٦
ِْه َراِجُعوَن،  ْخلِْف يِل َخ�اً ا�َّإنّا هللاِ َو�نَّا إيِلَ

َ
َجرَهُ اُهللا  اْؤُجْرِ� يِف ُمِصيبيَت وَأ

َ
ِمْنَها، إِال أ

ُ َخْ�اً ِمْنَها
َ

َف هل
َ
 يف ُمِصيبَتِِه وَأْخل

َ
َما أَمَرِ� رسول ». َ�َعاىل

َ
َمة قلُت ك

َ
بُو َسل

َ
َ أ

ِّ
ا تُُو� مَّ

َ
ل
َ
قالت: ف

َف اُهللا يِل َخْ�اً ِمْنُه رسوَل اهللا اهللا
َ
أْخل

َ
 )3([روایت مسلم] .ف

اي که  هر بنده«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می &سلمه ام ترجمه:
ِْه َراِجُعوَن، مصیبتی به او برسد و بگوید: 

َ
ْخِلْف ا�َّ"إنّا ِهللا َو�نَّا إيِل

َ
 اؤُْجْرِ� يِف ُمِصيبيَت َوأ

 .919صحیح مسلم، ش:  )1(
 ».گزین خوبی به جاي او به من عطا فرما یا اهللا! من و او را بیامرز و جاي« ي دعا: ترجمه )2(
 .918، ش: صحیح مسلم )3(
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گزینی بهتر از  دهد و جاي خاطرِ مصیبتش به او اجر می اهللا متعال به )1(،يِل َخ�اً ِمنَْها"
درگذشت،  گوید: هنگامی که ابوسلمه می &سلمه ام». ندک آن، به او عنایت می

به من فرموده بود، این دعا را گفتم؛ لذا اهللا براي من، بهتر از  اهللا گونه که رسول همان
 گزینش کرد. را جاي اهللا ابوسلمه، یعنی رسول

يب موىس -٩٢٧
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
اَل «ق

َ
ُ الَعْبِد، ق   إَِذا َماَت َودلَ

َ
اُهللا َ�َعاىل

َؤاِدهِ؟ فيقولوَن: َ�َعْم. 
ُ
َبْضُتْم َ�َمَرة ف

َ
َ َ�ْبِدي؟ فيقولوَن: َ�َعْم. فيقوُل: � َبْضُتْم َودلَ

َ
لَِمالئَِ�تِِه: �

 
ً
: اْ�ُنوا لَِعْبِدي بَيْتا

َ
اَل َ�ْبِدي؟ فيقولوَن: مَحَِدَك َواْسرَتَْجَع. فيقول اُهللا َ�َعاىل

َ
فيقوُل: فَماَذا ق

وهُ َ�ْيَت احَلْمدِ يف اجَلنَّ  [ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی  ».ِة، َوَسمُّ
 )2(باشد.] حسن می

هرگاه فرزند بنده(ي مومن) «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی ترجمه:
دهند:  ام را گرفتید؟ پاسخ می فرماید: فرزند بنده میرد، اهللا متعال به فرشتگانش می می

ام چه گفت؟  فرماید: بنده گویند: بله. می ي دلِ او را گرفتید؟ می فرماید: ثمره یآري. م
ِ  إِنَّا﴿جاي آورد و دهند: حمد و ستایش تو را به پاسخ می َّ�ِ  ٓ ا  ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ

ي  را خانه ام بسازید و آن اي در بهشت براي بنده فرماید: خانه اهللا متعال می )3(گفت.
 ».امیدحمد بن

يِب ُهَرْ�َرةَ  -٩٢٨
َ
نَّ َرُسوَل َ�ْن أ

َ
اَل:  اهللا: أ

َ
ُمْؤِمِن  اهللاَ�ُقوُل «ق

ْ
: َما لَِعْبِدي ال

َ
َ�َعاىل

َنَّةُ   اجلْ
َّ
ْ�َيا ُ�مَّ اْحتََسَبُه إِال ْهِل ادلُّ

َ
َبْضُت َصِفيَُّه ِمْن أ

َ
 )4([روایت بخارى] ».ِعْنِدي َجَزاٌء إَِذا �

فرماید: هرگاه  اهللا متعال می«فرمود:  اهللا : رسولگوید می ابوهریره ترجمه:
گیرم و او به امید اجر و ثواب صبر  ي مؤمنم را در دنیا از او می یکی از عزیزان بنده

 ».کند، نزد من پاداشی جز بهشت ندارد می

خاطرِ مصیبتم، به من پاداش  گردیم؛ یا اهللا! به ما، از آنِ اهللا هستیم و به سوي او بازمی«ي دعا:  ترجمه )1(
 ».گزینی بهتر از آن، به من عنایت کن بده و جاي

 .1408ش:  /السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی )2(
ِ  إِنَّا﴿یعنی الحمدهللا و  )3( َّ�ِ  ٓ ا  گفت. ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ
 ذکر شد. (مترجم)] 33ي  شماره تر به . [این حدیث پیش6424صحیح بخاري، ش:  )4(
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ْت إْحدى َ�َناِت انلَّيبِّ  &وعن أَساَمة بن َز�دٍ  -٩٢٩
َ
اَل : أْرَسل

َ
ِْه تَْدُعوهُ  ق ْرِبُهُ أنَّ إيِلَ َوختُ

َها 
َ
 ل

ً
  -َصبِيَّا

ً
ْو ابْنا

َ
 َما أَخَذ «يف الَمْوِت؛ َ�َقاَل للرسول:  -أ

َ
أْخرِبَْها أنَّ هللاِ َ�َعاىل

َ
َْها، ف ارِْجْع إيِلَ

َْحتَِسْب 
ْ

َتْصرِبْ َوتل
ْ
ل
َ
ٍء ِعْنَدهُ بِأَجٍل ُمَسّ�، َ�ُمْرَها: ف ُ َما أْ�َطى، َوُ�ُّ يَشْ وذكر تمام ». َوهلَ

 )1([متفق علیه] يث.احلد
، پیکی براي پدرش دخترانِ پیامبرگوید: یکی از  می &اسامه بن زید ترجمه:

فرستاد که از ایشان بخواهد که پیشِ وي بروند و به آن بزرگوار خبر دهد که کودك 
نزد دخترم باز «به قاصد دخترش فرمود:  اهللا  یا پسرش، در حالِ مرگ است. رسول

دهد نیز از آنِ  چه می گیرد، از آنِ اوست و آن چه اهللا متعال می نگرد و به او بگو: آ
اوست و همه، نزد او مهلت و زمان مشخّصی دارند. به او امر کن که صبر نماید و 

 ».امید ثواب داشته باشد
 شرح

که  شود؛ یعنی هنگامی ست که نزد جنازه گفته می ي سخنانی این احادیث درباره
هنگامِ  &سلمه تر دو حدیث گذشت که ام دهد. پیش می انسان عزیزي را از دست
ِْه َراِجُعوَن، این دعا را گفت:  وفات شوهرش، ابوسلمه

َ
ا إِيل

 اؤُْجْرِ� يِف ا�َّ"إنّا ِهللا َو�نَّ
ْخِلْف يِل َخ�اً ِمنَْها"

َ
گزینی بهتر از ابوسلمه، یعنی  ؛ و اهللا متعال، جاي)2(ُمِصيبيَت َوأ

 داد. &لمهس را به ام محمد
ي مومن  و اما در این سه حدیث بدین نکته اشاره شده است که وقتی، فرزند بنده

ِ  إِنَّا﴿ي مؤمن الحمدهللا و  میرد و بنده می َّ�ِ  ٓ ا گوید، اهللا متعال در  می ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ
 هرگاه فرزند«گونه که در حدیث آمده است:  دهد؛ همان عوضش بهشت را به او می

ام را گرفتید؟  فرماید: فرزند بنده میرد، اهللا متعال به فرشتگانش می ي مومن می بنده
 یقین اهللا به». گویند: بله ي دلِ او را گرفتید؟ می فرماید: ثمره دهند: آري. می پاسخ می
داند؛ اما سؤالش از آن جهت است که فضیلت این بنده را نمایان سازد.  را می خود این

جاي آورد  دهند: حمد و ستایش تو را به ام چه گفت؟ پاسخ می ماید: بندهفر می«لذا 

 .923)؛ و صحیح مسلم، ش: 7377، 1284صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ِ  إِنَّا﴿و َّ�ِ  ٓ ا ِ  إِنَّا﴿به عبارت دیگر: الحمدهللا و ». گفت ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ َّ�ِ  ٓ ا  هِ إَِ�ۡ  ��َّ
را  و آن ام بسازید اي در بهشت براي بنده فرماید: خانه اهللا متعال می«گفت.  ﴾ِجُعونَ َ�ٰ 

 ».ي حمد بنامید خانه
گر شکیبایی و تسلیم بودن بنده در برابر  ها، نشان حمد و ستایشِ اهللا در سختی

گوید.  ها الحمدهللا می ي شکیبا، در سختی بنده رو اهللا ست؛ از این قضا و قدر االهی
ِ «فرمود:  رسید، می می هرگاه مصیبت یا امر ناخوشایندي به پیامبر َْمُد ِ�َّ

ْ
 ىلَعَ لُكِّ احل

ي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ «فرمود:  رسید، می و چون امرِ خوشایندي به او می )1(»َحالٍ  ِ
َّ

ِ اذل َْمُد ِ�َّ
ْ
احل

احِلَاِت  ها به انجام  حمد و ستایش، از آِن اهللا است که به لطفش نیکی«یعنی:  )2(.»الصَّ
ِ «آمد، بگویید:  اي براي شما پیش کننده اي خوشحال لذا اگر مسأله». رسد می َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

احِلَاِت  ي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ الصَّ ِ
َّ

ِ ىلَعَ «اي ناخوشایندي بود، بگویید:  و اگر مسأله »اذل َْمُد ِ�َّ
ْ
احل

 .»لُكِّ َحالٍ 
گیرد و  وقتی اهللا متعال، فرزند کسی را می«چنین خبر داده است که:  هم پیامبر

». دهد کند، اهللا متعال در عوضش بهشت را به او می می او به امید پاداش االهی صبر
فرماید: هرگاه  اهللا متعال می«فرمود:  که در روایت بخاري آمده است: پیامبر چنان

گیرم و او به امید اجر و ثواب صبر  ي مؤمنم را در دنیا از او می یکی از عزیزان بنده
زیزِ هر کسی، پدر و مادر، یا منظور از ع». کند، نزد من پاداشی جز بهشت ندارد می

 هاست. فرزند، همسر و امثالِ آن
، پیکی براي پدرش دخترانِ پیامبریکی از و اما در سومین حدیث آمده است: 

فرستاد که از ایشان بخواهد تا پیشِ وي بروند و به آن بزرگوار خبر دهد که کودك یا 
نزد دخترم باز «مود: به قاصد دخترش فر اهللا  پسرش، در حالِ مرگ است. رسول

دهد نیز از آنِ  چه می گیرد، از آنِ اوست و آن چه اهللا متعال می گرد و به او بگو: آن
اوست و همه، نزد او مهلت و زمان مشخّصی دارند. به او امر کن که صبر نماید و 

زده،  دیده یا مصیبت لذا بهترین دعا براي تسلیت گفتن به داغ». امید ثواب داشته باشد

 ي اهللا متعال است. حمد و ستایش در همه حال، ویژه )1(
 .4640ش:  /ر.ك: صحیح الجامع، از آلبانی صحیح است؛ )2(
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ٍء ِعنَْدُه بِأَجٍل ُمَسّ�، «ین است که به او بگوییم: ا ُ َما أْ�َطى، َوُ�ُّ يَشْ
َ

إنَّ ِهللا َما أَخَذ َوهل
 .»اْصرِبْ َواْحتَِسْب 



خوانی و  باب: جواز گریستن بر مرده بدونِ مرثیه -153
 گري یا شیون و فریاد نوحه

کتابِ نهی، بابی در شاءاهللا در  خوانی و شیون و فریاد، حرام است و ان نوحه
ي گریستن نیز احادیث فراوانی مبنی بر ممنوع بودن آن  باره خواهد آمد. درباره این

شود؛ اما  دهد که میت به سبب گریستنِ بازماندگانش عذاب می آمده است و نشان می
این احادیث بر این حمل و توجیه شده است که خود شخص در حیاتش به این کار 

گري و  خوانی یا نوحه از گریستنی نهی شده است که با مرثیه وصیت کند؛ و فقط
گري،  خوانی و نوحه ي جواز گریستن بر مرده بدون مرثیه شیون و فریاد باشد. درباره

 احادیث فراوانی وجود دارد؛ از جمله:

 اعد َسْعَد ْ�َن ُ�َباَدَة َوَمَعُه َعبُد الرَّمْحِن ْ�نُ  أنَّ رسول اهللا $عن ابن عمر -٩٣٠
اٍص، وََ�ْبُد اهللاِ ْ�ُن َمْسُعودٍ 

َّ
يب َوق

َ
ا َرأى الَقْوُم ؛ َ�َبىَك رسول اهللاَعوٍف، َوَسعُد ْ�ُن أ مَّ

َ
ل
َ
، ف

ُب بَِدْمِع الَعِ�، َوال حِبُزِن «بََ�ْوا، َ�َقاَل:  بَُ�اَء رسوِل اهللا أال �َْسَمُعوَن؟ إنَّ اهللا ال ُ�َعذِّ
ُب بِهَذا ِ�ْن ُ�َعذِّ

َ
ْو يَرَْحمُ  الَقلِب، َول

َ
 لَِسانِِه.». أ

َ
 )1([متفق علیه] َوأَشاَر إىِل

همراه عبدالرحمن بن عوف، سعد بن  به اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:
به گریه  رفت. پیامبر به عیادت سعد بن عباده وقاص و عبداهللا بن مسعود ابی

دانید که اهللا  مگر نمی«فرمود:  گریستند. پیامبر ي پیامبر افتاد. مردم با دیدنِ گریه
دهد یا  خاطر این، عذاب می کند؛ بلکه به خاطر اشک چشم و غمِ دل، عذاب نمی به

 ؛ و به زبان خود اشاره کرد.»فرماید رحم می
 شرح

گوید: جواز گریستن بر مرده بدونِ  می» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف
 ».گري خوانی و نوحه مرثیه

ست؛ یعنی انسان ناخواسته و  گاه به مقتضاي طبیعت بشري گریستن بر مرده،
گرید. این گریستن، ایرادي ندارد و گناهی در آن نیست؛  آنکه خود بخواهد، می بی
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گرِ  بوده و نشان گونه که در این حدیث آمده، جزو خُلق و خوي پیامبر بلکه همان
خوانی و  با مرثیهسوزيِ انسان است. گریه، گاه از روي تکلف و  مهربانی و دل

خوانی، به معناي  گردد. مرثیه کار می ست که انسان با چنین گریستنی گنه گري نوحه
اي بگرید  هاي مرده در ضمنِ گریستن بر اوست. مثالً شخصی بر مرده برشمردنِ نیکی

سان از او تعریف و تمجید کند.  و بگوید که فالنی، چنین و چنان بود و بدین
گریستن با شیون و فریاد و درآوردنِ صداهایی از خود، مانند  گري به معناي نوحه

خوان و  زنِ نوحه باشد و پیامبر گري، حرام می صدا و بقبقو کردنِ کبوتر است. نوحه
اما گریستنِ طبیعی بر مرده که از روي قصد و  )1(را نفرین کرده است. ي آن شنونده

گونه که در حدیث  رادي ندارد. همانست، ای ي اندوه و مهربانی اراده نیست و نشانه
همراه عبدالرحمن بن عوف،  به اهللا آمده است: رسول /شده از سوي مؤلف یاد

 رفت. پیامبر به عیادت سعد بن عباده وقاص و عبداهللا بن مسعود سعد بن ابی
ید دان مگر نمی«فرمود:  گریستند. پیامبر ي پیامبر به گریه افتاد. مردم با دیدنِ گریه

؛ یعنی: نه شخصی را که غمگین »کند خاطر اشک چشم و غمِ دل، عذاب نمی که اهللا به
؛ »فرماید دهد یا رحم می خاطر زبان، عذاب می بلکه به«گرید و نه مرده را.  است و می

شود، گفتنِ سخنان حرام است. لذا  یعنی: چیزي که باعث عذاب شدنِ انسان می
اقتضاي طبیعت و سرشت انسان و  که به در صورتیروشن شد که گریستن بر مرده، 

بوده  گري باشد، ایرادي ندارد و جزو خلق و خوي پیامبر خوانی و نوحه بدون مرثیه
 است. واهللا اعلم.

*** 

َساَمة بن َز�دٍ  -٩٣١
ُ
ِْه ابُن ابْنَتِِه َوُهَو يِف الَموِت،  أنَّ رسول اهللا $وعن أ ُرفَِع إيِلَ
اَل : وِل اهللاَ�َفاَضْت َ�ْيَنا رس

َ
ُ َسعٌد: َما َهَذا يَا رسوَل اهللا؟! ق

َ
َها «؛ َ�َقاَل هل

َ
هِذهِ رمَْحٌَة َجَعل

وِب ِعَباِدهِ، َو��ََّما يَرَْحُم اُهللا ِمْن ِعَباِدهِ الرُّمَحَاءَ 
ُ
ل
ُ
 يف ق

َ
 )2([متفق علیه] ».اُهللا َ�َعاىل

در حالِ مرگ را که  اهللا گوید: پسرِ دختر رسول می $اسامه بن زید ترجمه:
گفت: اي  سرازیر شد. سعد اهللا بود، به ایشان دادند؛ اشک از چشمان رسول

 .685داود، ش:  ؛ و ضعیف أبی4690؛ ضعیف الجامع، ش: 769ر.ك: إرواء الغلیل، ش:  ضعیف است؛ )1(
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ست که اهللا متعال، در دل  این، رحمتی«فرمود:  خدا! این چیست؟ پیامبر اکرم رسول
 ».کند که رحم و شفقت داشته باشند بندگانش نهاده است و اهللا، به بندگانی رحم می

َوُهَو َ�ُوُد بَِنفِسِه،  َدَخَل ىلَعَ ابْنِِه إبَْراهيمَ  ل اهللاأنَّ رسو وعن أ�ٍس  -٩٣٢
ْت َ�ْيَنا رسوِل اهللا

َ
َجَعل

َ
ُ عبُد الرمحِن بُن َعوف: وأنت يَا رسوَل اهللا؟!  ف

َ
ان. َ�َقاَل هل

َ
تَْذرِف

ْخَرى، َ�َقاَل: ». يَا اْ�َن َعْوٍف إ�ََّها رمَْحَةٌ «َ�َقاَل: 
ُ
الَعْ�َ تَْدَمُع والَقلَب َ�َْزُن، إنَّ «ُ�مَّ أْ�َبَعَها بأ

َمحُزونُونَ 
َ
[روایت بخاري؛ مسلم  ».َوال َ�ُقوُل إِال َما يُْريِض َر�ََّنا، َو�نَّا بِِفَراقَِك يَا إبَراِهيُم ل

 )1(نیز بخشی از این حدیث را روایت کرده است.]
ر رفت که د نزد فرزند خویش، ابراهیم اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

 پر از اشک شد. عبدالرحمن بن عوف اهللا حالِ جان دادن بود. چشمان رسول
اي فرزند عوف! این، «گریید)؟! فرمود:  خدا! شما هم (می عرض کرد: اي رسول

گرید و قلب،  چشم می«و سپس به گریستن ادامه داد و فرمود: ». رحمت است
گوییم و ما  شنود سازد، نمیچه پروردگارمان را خ اندوهگین است؛ و ما سخنی جز آن

 ».خاطرِ جداییِ تو اي ابراهیم! اندوهگین هستیم به
 شرح

ي جواز گریستن بر مرده بدون  درباره /ي سه حدیث که نووي تر درباره پیش
گري آورده است، سخن گفتیم؛ وي سپس دو حدیث از  خوانی و نوحه مرثیه

که در حالِ مردن بودند،  ذکر کرده است که آن بزرگوار بر دو کودك اهللا رسول
 گریست:

اش را سپري  هاي زندگی پسرِ دخترش بود که واپسین لحظه نخستین کودك:
سرازیر شد؛ زیرا شاهد  اهللا اشک از چشمان رسولدادند.  کرد؛ او را به پیامبر می

ي اهللا نسبت به  ترین بنده که مهربان اهللا ي خردسالش بود. لذا رسول  جان دادنِ نوه
 هاي االهی بود، دلش براي این کودك سوخت و گریست. سعد بن عباده یدهآفر

این، «فرمود:  گریید؟ پیامبر اکرم و چرا می» خدا! این چیست اي رسول«گفت: 
کند  ست که اهللا متعال، در دل بندگانش نهاده است و اهللا به بندگانی رحم می رحمتی
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تر  مهربان ن نسبت به بندگان اهللایعنی: هرچه انسا». که رحم و شفقت داشته باشند
سوزي  تر است. لذا شایسته است که خویشتن را به دل باشد، به رحمت االهی نزدیک

ها و حتی حیوانات، عادت دهید تا  و مهرورزي نسبت به کودکان و سایر انسان
کند که  اهللا به بندگانی رحم می«شوید؛ زیرا  ي برخورداري از رحمت اهللا شایسته
 ».شفقت داشته باشندرحم و 

گریست و فرمود:  گر جوازِ گریستن بر مرده است؛ زیرا پیامبر این حدیث، بیان
اي،  دهد که انسان باید با هر وسیله چنین نشان می این حدیث هم». این، رحمت است«

 قرار دهد: ها خود را در معرض رحمت اهللا یعنی با انجامِ نیکی

ِ ٱ َت رَۡ�َ  إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ّمِنَ  بٞ قَرِ� �َّ     ]٥٦: األعراف[  ﴾٥٦ ِسنِ�َ ُمحۡ ل
 همانا رحمت اهللا به نیکوکاران نزدیک است.

». کند که رحم و شفقت داشته باشند اهللا به بندگانی رحم می«فرمود:  اهللا رسول
که پاداش و کیفر االهی، از جنسِ عمل است؛ اگر  ست به این اي این سخن، اشاره

فرموده  کند. زیرا پیامبر ر بورزد، اهللا متعال نیز به او رحم میانسان به بندگانِ اهللا مه
ِخيِه اَكَن «است: 

َ
کسی که در صدد برآورده «یعنی:  )1(.»يِف َحاَجته اهللاَمْن اَكَن يِف َحاَجة أ

 ».سازد ساختنِ نیاز برادرش باشد، اهللا متعال نیازش را برآورده می
 اهللا رسول«گوید:  می نس بن مالکبود؛ ا اهللا فرزند رسول و دومین کودك:

المؤمنین  این پسر از ام». رفت که در حالِ جان دادن بود نزد فرزند خویش، ابراهیم
زاده شد که پادشاه قبط،  &ي قبطی ، یعنی ماریهنبود؛ بلکه از کنیزِ پیامبر &خدیجه

زده ماهه بود که دنیا آمد و شان از ماریه به هدیه کرده بود. ابراهیم او را به پیامبر
دادند.  از دنیا رفت. وقتی در حالِ مردن بود، او را به پدر بزرگوارش، پیامبر اکرم

ست  ؛ جانِ انسان، ارزشمندترین و عزیزترین چیزي»جان دادن«شود:  معموالً گفته می
گیرد، جانش را به فرشتگان  که هر انسانی دارد؛ و کسی که در حالِ احتضار قرار می

، ابراهیم شانزده ماهه در حال جان دادن بود، او را به اهللا قتی فرزند رسولدهد. و می
خدا!  دادند؛ اشک از چشمان آن بزرگوار سرازیر شد. به او گفتند: اي رسول پیامبر

و سپس به گریستن ادامه داد و فرمود: ». این، رحمت است«این چیست؟ فرمود: 

 .$عمر نقل ازعبداهللا بن به 2580)؛ و صحیح مسلم، ش: 6951، 2442صحیح بخاري، ش: ( )1(
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چه پروردگارمان را  سخنی جز آن گرید و قلب، اندوهگین است؛ و ما چشم می«
گاه  آن». خاطرِ جداییِ تو اي ابراهیم! اندوهگین هستیم گوییم و ما به خشنود سازد، نمی

سوزي و به  درگذشت. لذا روشن شد که گریستن انسان بر مرده از روي دل ابراهیم
 ین شد.در فراقِ فرزندش، اندوهگ سبب غمِ جدایی از او، ایرادي ندارد؛ زیرا پیامبر

یابیم که براي انسان رواست که در چنین شرایطی از غم و اندوه  چنین درمی هم
خاطرِ  قلب، اندوهگین است؛ ...و ما به«...فرمود:  خویش خبر دهد؛ زیرا پیامبر

نیز  گرِ این است که پیامبر این حدیث بیان». جداییِ تو اي ابراهیم! اندوهگین هستیم
 شد. پیامبر اکرم مرد، اندوهگین می ه که چون فرزندش میها بود مانند سایر انسان

بود و  ابراهیم هفت فرزند داشت: سه پسر و چهار دختر. مشهورترین پسرِ پیامبر
درآمد. و اما دیگر  طالب که به ازدواج علی بن ابی &برترین دخترش، فاطمه

 :دختران پیامبر
قیه که یکی پس از دیگري، به کلثوم و ر العاص بن ربیع؛ و ام زینب، همسر ابی

دخترِ دیگرش را  گاه که اولی درگذشت، پیامبر ازدواجِ عثمان بن عفان درآمدند. آن
تنها کسی بود که  ، عثمان بن عفاندرآورد. در میان صحابه ازدواج عثمان به

 دو تن از دخترانش را یکی پس از دیگري، به او داد. پیامبر
بود.  سم، عبداهللا و ابراهیم؛ مشهورترینشان ابراهیم: قاو اما پسرانِ پیامبر

ي  که از ماریه زاده شدند؛ غیر از ابراهیم &از خدیجه اهللا ي فرزندان رسول همه
که پس از وفات  &درگذشتند؛ جز فاطمه قبطی بود و همه در حیات پیامبر

کس،  هیچ دهد که ست و نشان می گر حکمت االهی درگذشت. این، بیان اهللا رسول
ترین و آبرومندترین مردم در نزد اهللا متعال، یعنی  جلودارِ مرگ نیست؛ حتی اگر بزرگ

 باشد. اهللا رسول
*** 
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 شود می

ْسلم مْو� رسول  -٩٣٣
َ
يب رافٍع أ

َ
نَّ رسول  اهللاعن أ

َ
 «قال:  اهللاأ

ً
ل ميِّتا  َمْن َغسَّ

ْيه، َ�َفَر 
َ
َتَم َعل

َ
ك

َ
ةً  اهللاف ْر�ِعَ� مرَّ

َ
[حاکم، این حدیث را روایت کرده و گفته است:  ».هل أ

 )1(باشد.] مطابق شرط مسلم، صحیح می
فرمود:  اهللا گوید: رسول می اهللا ي رسول ابورافع، اسلم، غالمِ آزادشده ترجمه:

 ».آمرزد  چهل بار او را میاي را غسل دهد و عیوب او را بپوشاند، اهللا هرکس مرده«
 شرح

خودداري «بابی بدین عنوان گشوده است: » الصالحین ریاض«در کتابش  /نووي
را آورده  وي، سپس حدیث اسلم». شود از بازگو کردن عیوبی که در مرده دیده می

 پوشاند. بیند، می ست که عیوبی را که بر مرده می ي فضیلت غسالی که درباره
 شود، بر دو گونه است: شاهده میعیوبی بر مرده م

 شود. ي نخست: به وضعیت او مربوط می گونه
 ي دوم: به جسم او. و گونه

کند که رنگ مرده، تیره و دگرگون یا زشت  مثالی براي نوع اول: مثالً مشاهده می
شو (=  ي اوست. لذا براي مرده ي سوء خاتمه این، نشانه -پناه بر اهللا -گردد.  می

نیست که جریان را براي مردم بازگو کند؛ زیرا این، افشاي عیوب مرده غسال) روا 
آید؛ در صورتی که مرده به سوي پروردگارش رفته است و پروردگار، او  شمار می به

کند؛ اگر عملِ نیکی داشته باشد، اهللا متعال  را مطابق عدل یا لطف خویش مجازات می
بدي داشته باشد، کیفر هر بدي، مجازاتی  دهد و اگر کردارِ ده برابرش به او پاداش می

ْ وََجَ�ٰٓ ﴿باشد:  همانند آن می  .﴾لَُهاّمِثۡ  َسّيَِئةٞ  َسّيَِئةٖ  ُؤا
شود: مثالً در بدنش عیبی چون پیسی، یا  نوع دوم، به جسمِ مرده مربوط می

سیاهی یا خالی زشت که انسان دوست ندارد کسی از آن باخبر شود، مشاهده کند. 

در  2353ي  ث شمارهصحیح دانسته و ذیل حدی 69آلبانی این حدیث را در احکام الجنائز، ص:  )1(
 السلسلۀ الصحیحۀ به آن اشاره کرده است.
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واردي نیز جایز نیست؛ یعنی براي غسال روا نیست که پیش مردم گفتن چنین م
شو  اند: بر مرده اهللا گفته رو علما رحمهم بگوید: در بدنِ فالنی، چنین خالی دیدم. از این

را بپوشاند؛ اما اگر مورد خوبی مانند نورانی  واجب است که اگر عیبی در مرده دید، آن
هاي بود، بازگو کردن آن در نزد مردم  بسم بر لبي میت یا نمایان شدن ت گشتن چهره

نیکی یاد کنند. چنین  شود که مردم از مرده، به ایرادي ندارد؛ زیرا این امر، باعث می
هایی  ي مؤمن است. زیرا گاه چنین مژده هاي زودرس درباره مسایلی جزو بشارت

بی براي او عنوان مثال: کسی یا خودش، خواب خو گردد؛ به براي مؤمن نمایان می
 بیند. می

کند،  اند: براي کسی که به غسال کمک نمی رو علما رحمهم اهللا گفته از این
هنگام غسل دادن وي کراهت دارد؛ حتی براي نزدیکان  حضور در باالي سرِ میت به

 آید. شمار می ادبی نسبت به مرده به میت. زیرا نوعی بی
*** 
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 سپاريِ وي و کراهت شرکت زنان در تشییع جنازه خاك

 تر فضیلت تشییع جنازه بیان شد: پیش

يب هر�رة -٩٣٤
َ
اَل رسوُل اهللا عن أ

َ
ْيَها، : «قال: ق

َ
َمْن َشِهَد اجَلَناَزَة َحىتَّ يَُص�َّ َعل

ُه �ِ�َ 
َ
ل
َ
ُه �ِ�اٌط، َوَمْن َشِهَدَها َحىتَّ تُْدَ�َن، ف

َ
ل
َ
اَل: ». اَطانِ ف

َ
ِمْثُل «�ِيَل: َوَما الِق�َاطاِن؟ ق

ْ�ِ الَعِظيَمْ�ِ 
َ
 )1([متفقٌ علیه] ».اجَلَبل

اي  هرکس در تشییع جنازه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
یابد و اگر تا  ي یک قیراط پاداش می اندازه شرکت کند و تا پایانِ نماز جنازه بماند، به

پرسیدند: اي ». شود میت صبر نماید، پاداش دو قیراط برایش ثبت می سپاريِ خاك
 ».همانند دو کوه بزرگ«قدر است؟ فرمود:  خدا! دو قیراط چه رسول

اَل:  وعنه أنَّ رسول اهللا -٩٣٥
َ
، َوَ�َن َمَعُه «ق

ً
 َواْحتَِسابا

ً
َبَع َجَناَزَة ُمْسلٍِم إيمانا َمِن ا�َّ

ْيَها 
َ
ُحٍد، َحىتَّ يَُص�َّ َعل

ُ
ْجِر بِق�اَطْ�ِ لُكُّ �ِ�َاٍط ِمْثُل أ

َ
إنَُّه يَرْجُع ِمَن األ

َ
نَِها، ف

ْ
 ِمْن َدف

َ
َو�ُفَرغ

إنَُّه يَرِْجُع بِق�َاٍط 
َ
ْبَل أْن تُْدَ�َن، ف

َ
ْيَها، ُ�مَّ رََجَع �

َ
 )2([روایت بخاري] ».َوَمْن َص�َّ َعل
از روي ایمان و به هرکس «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

ي مسلمانی شرکت کند و تا پایان نماز جنازه و  نیت پاداش، در تشییع جنازه
گردد که هر قیراط، مانند کوه  سپاريِ وي حاضر باشد، با دو قیراط پاداش باز می خاك

سپاريِ وي باز گردد، با  اي نماز بخواند و پیش از خاك احد است و هرکس بر جنازه
 ».گردد ییک قیراط باز م

ْينَا«قالت:  &وعن أم عطية -٩٣٦
َ
ْم �ُْعزَْم َعل

َ
 )3([متفقٌ علیه] ».نُِهينَا َعِن ا�ِّبَاِع اجلَنَائِِز، َول

ما زنان از شرکت در تشییع جنازه منع شدیم؛ اما «گوید:  می &عطیه ام ترجمه:
 ».شدید نبود -همانند منع از محرمات -این منع

 .945؛ و صحیح مسلم، ش: 1325صحیح بخاري، ش:  )1(
 .47صحیح بخاري، ش:  )2(
 .938؛ و صحیح مسلم، ش: 1278صحیح بخاري، ش:  )3(
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 شرح
نماز بر « بابی بدین عنوان گشوده است: » صالحینریاض ال«در کتابش  /مؤلف

؛ یعنی: این کار، براي مردان »سپاريِ وي ي او و حضور در خاك مرده و تشییع جنازه
 مستحب است و براي زنان کراهت دارد.

 -با کسره -» جِنازه«ي  اسمی براي میت است؛ اما واژه -با فتحه -»جنازه«ي  واژه
 گذارند. شود که مرده را روي آن می یبه تخته یا تابوتی گفته م

آورده  &عطیه و یک روایت از ام دو حدیث از ابوهریره /سپس مؤلف
دیگر است. علما  است. باید دانست که تشییع جنازه، یکی از حقوق مسلمانان بر یک

کند، شایسته است که فروتن باشد و  اند: وقتی کسی در تشییع جنازه شرکت می گفته
ا پایین بیندازد و به عاقبت خویش بیندیشد که او نیز چنین روزي سر و چشمانش ر

 را در پیش دارد:
 ابوالقاسم، محمد زنده بودي اگر دنیا به کس پاینده بودي 

کند، شایسته نیست  اند: کسی که در تشییع جنازه شرکت می رو علما گفته از این
یشد که روزي او را ي خویشتن بیند ي دنیا سخن بگوید؛ بلکه درباره که درباره

ي  گونه بر روي تابوت حمل خواهند کرد. و اگر کسی از همراهانش با او درباره همین
سان  ست تا بدین اي گفت، به او نیز یادآوري کند که این، فرجامِ هر زنده دنیا سخن می

ادا شود و هم تشییع جنازه، عبرتی  -ي اوست که همان تشییع جنازه -هم حق مسلمان
 کننده باشد. یعبراي تشی

 آورده است؛ بدین مضمون که پیامبر سپس مؤلف دو حدیث از ابوهریره
یابد و  ي یک قیراط پاداش می اندازه اي شرکت کند، به هرکس در تشییع جنازه«فرمود: 

در روایت ». شود سپاريِ میت صبر نماید، پاداش دو قیراط برایش ثبت می اگر تا خاك
ْصَغرُ «مسلم آمده است: 

َ
ُحدٍ أ

ُ
یعنی: هر قیراط، همانند دو کوه بزرگ  )1(.»ُهَما ِمثُْل َجبَِل أ

 ».باشد می "کوه احد"ها، مانند  ترین آن که کوچک

 .نقل از ابوهریره به 945؛ و مسلم، ش: 1325صحیح بخاري، ش:  )1(
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هاي فراوانی  پس ما، تا کنون قیراط«پس از شنیدنِ این حدیث، فرمود:  $عمر ابن
در تشییع شد،  و از آن پس، از مرگ هر مسلمانی که آگاه می». ایم را از دست داده

 کرد. اش شرکت می جنازه
اي تا پایانِ نماز جنازه شرکت کنید، پاداش یک قیراط  لذا اگر در تشییع جنازه

سپاريِ میت بمانید، از پاداش دو قیراط  گردد و اگر تا خاك براي شما ثبت می
گونه که در روایت بخاري آمده است: این پاداش،  شوید؛ البته همان برخوردار می

هایش و امید  این است که این کار را از روي ایمان به اهللا و تصدیق وعده مشروط به
به اجر و پاداش، انجام دهید و هدفتان، جلبِ رضایت وابستگان میت و راضی کردنِ 

بخشیدن به بازماندگان میت است و ثواب  ها نباشد؛ زیرا این عمل نیز اگرچه تسلی آن
ست که این عمل را از روي ایمان  راط، از آنِ کسیدارد، اما پاداشِ اصلی، یعنی دو قی

 دهد. ی انجام میههایش و به امید پاداش ال به اهللا و اطمینان به وعده
 و اما شرکت زنان در تشییع جنازه:

 -ما زنان از شرکت در تشییع جنازه منع شدیم؛ اما این منع«گوید:  می &عطیه ام
ما زنان را از این کار باز  اهللا رسول یعنی:». شدید نبود -همانند منع از محرمات

 در گفتارِ یک مرد یا زنِ صحابی، بدین » منع شدیم«داشت؛ ناگفته نماند که عبارت
 ما را از این کار باز داشت. معناست که پیامبر

اند که شرکت زنان در  چنین برداشت کرده &عطیه برخی از علما از سخِن ام
ی دیگر از علما نیز بنا بر ثبوت نهی از سوي تشییع جنازه، مکروه است؛ و برخ

اند. خاستگاه اختالف در  ، شرکت زنان در تشییع جنازه را حرام دانستهاهللا رسول
شدید  -همانند منع از محرمات -اما این منع«فرمود:  &عطیه باره، این است که ام این
انیم که آیا واقعاً د بوده است؛ و گرنه، ما نمی &عطیه گویا این، برداشت ام». نبود

باره بر  که زنان را از شرکت در تشییع جنازه بازداشت، اما در این رغم این به پیامبر
 &عطیه باره، فقط برداشت ام گیري در این آنان سخت نگرفت؛ یا عدمِ سخت

باشد؟ دیدگاه صحیح، این است که شرکت زنان در تشییع جنازه حرام است و  می
در تشییع جنازه شرکت کند؛ زیرا با توجه به عاطفی بودنِ زن، براي زن روا نیست که 

صبري و شیون و فریاد کند و گریبان چاك دهد یا بر سر و صورتش بزند.  بسا بی چه
بسا  انجامد و چه چنین شرکت زنان در تشییع جنازه به اختالط زنان و مردان می هم
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که اندیشیدن در عاقبت  گردد و حکمت حضور در تشییع جنازه ساز فتنه می زمینه
چرانی اراذل و اوباش تبدیل  رود و به فرصتی براي چشم خویشتن است، از میان می

شود؛ لذا واجب است که زنان را از حضور در تشییع جنازه باز داریم؛ زیرا شرکت  می
 زنان در تشییع جنازه، همانند رفتنشان به قبرستان، حرام است. بدین دلیل که پیامبر

گاه و محل عبادت  روند و نیز کسانی را که قبرها را سجده را که به قبرستان میزنانی 
کنند، لعنت  که روي قبرها، چراغ روشن می دهند، نفرین کرده و بر آنان قرار می

 )1(فرستاده است.
*** 

)؛ 762بر روي قبرها؛ نگا: اإلرواء (  یا روشن کردن چراغ» سرج«لفظ  البته بدونصحیح است؛  )1(
 ).51)؛ و ضعیف الترمذي (4691)؛ ضعیف الجامع (225السلسلۀ الضعیفۀ (
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 تر صف بستن نمازگزاران در سه صف یا بیش

اَل رسوُل اهللا &عن اع�شة -٩٣٧
َ
ٌة ِمَن : «قالت: ق مَّ

ُ
ْيِه أ

َ
َما ِمْن َميٍِّت يَُص�ِّ َعل

ُعوا �ِيهِ  ُ إِال ُشفِّ
َ

ُهْم �َْشَفُعوَن هل
ُّ
ُغوَن ِمائًَة لُك

ُ
 )1([روایت مسلم] ».الُمْسلِِمَ� َ�ْبل
 اي که گروهی از هر مرده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می &عایشه ترجمه:

مسلمانان بر او نماز بخوانند و تعدادشان به صد نفر برسد و همگی براي او شفاعت 
 ».شود ي او پذیرفته می قطع شفاعتشان درباره کنند، به

اَل: َسِمْعُت رسوَل اهللا $وعن ابن عباٍس  -٩٣٨
َ
َما ِمْن رَُجٍل ُمْسلٍِم «َ�ُقوُل:  ق

يقوُم ىلَعَ َجَناَزتِِه أْرَ�ُعوَن 
َ
َعُهُم اُهللا �ِيهِ َ�ُموُت، ف ، إِال َشفَّ

ً
وَن بِاهللاِ َشيْئا

ُ
�  ».رَُجالً ال �رُْشِ

 )2([روایت مسلم]
هر مسلمانی «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می $عباس ابن ترجمه:

اش نماز بخوانند،  سازند، بر جنازه که بمیرد و چهل مرد که چیزي را با اهللا شریک نمی
 ».پذیرد ي او می دربارهاهللا شفاعتشان را 

ة -٩٣٩ اَل: اَكَن َمالُِك بن ُهَبْ�َ
َ
ِ�ِّ ق إَِذا َص�َّ ىلَعَ  وعن مرثِد بن عبِد اهللا الَ�َ

اَل رسول اهللا
َ
اَل: ق

َ
َة أْجَزاٍء، ُ�مَّ ق

َ
الَث

َ
ْيَها ث

َ
ُهْم َعل

َ
ْيَها، َجزَّأ

َ
َمْن : «اجَلَناَزةِ، َ�َتَقالَّ انلَّاَس َعل

ْيِه 
َ
ُة ُصُفوٍف َ�َقْد أوَْجَب َص�َّ َعل

َ
الَث

َ
[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي گفته است:  ».ث

 )3(باشد.] حدیثی حسن می
اي نماز  هرگاه بر جنازه گوید: مالک بن هبیره مرثد بن عبداهللا یزَنی می ترجمه:

ها را به سه صف تقسیم  یافت، آن خواند و مردمِ حاضر بر جنازه را اندك می می
یقین  هرکس سه صف بر او نماز بخوانند، به«فرمود:  گفت: رسول اهللا میکرد و  می

 ».شود بهشت بر او واجب می

 .947صحیح مسلم، ش:  )1(
 .948صحیح مسلم، ش:  )2(
 .5087ش:  /ر.ك: ضعیف الجامع، آلبانی ضعیف است؛ )3(
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 شرح
وي ». باب: مستحب بودن کثرت تعداد نمازگزاران بر جنازه«گوید:  می /نووي

المؤمنین عایشه، حدیث عبداهللا بن عباس و  سپس سه حدیث آوررده است: حدیث ام
دهد: هرچه تعداد نمازگزاران بر جنازه  همگی، نشان می که حدیث مالک بن هبیره

تري براي پذیرفته شدنِ دعا و شفاعتشان در حقّ  تر باشد، بهتر است و امید بیش بیش
اي که  هر مرده«فرمود:  اهللا آمده است: رسول &میت وجود دارد. در حدیث عایشه

نفر برسد و همگی براي  گروهی از مسلمانان بر او نماز بخوانند و تعدادشان به صد
روشن است که ». شود ي او پذیرفته می قطع شفاعتشان درباره او شفاعت کنند، به

 اند، نزد اهللا اش حاضر شده ي نمازگزاران براي میتی که در تشییع جنازه همه
 نمایند. کنند و از اهللا متعال براي او درخواست آمرزش و رحمت می شفاعت می

ترین واجبات این نماز و بلکه یکی از  از جنازه، یکی از مهمدعا براي میت در نم
ارکان نماز جنازه است و نماز جنازه بدونِ دعا براي میت، درست نیست. حدیث 

هر مسلمانی که بمیرد و چهل مرد موحد بر «گر این است که:  بیان $عباس ابن
ي  این هم مژده». یردپذ ي او می اش نماز بخوانند، اهللا شفاعتشان را درباره جنازه

اش نماز  دیگري براي مؤمن است که اگر تعدادي فراوانی از مسلمانان بر جنازه
 کند. ي او قبول می شفاعتشان را درباره بخوانند و براي او شفاعت و دعا کنند، اهللا

هرکس سه صف «فرمود:  آمده است: رسول اهللا در حدیث مالک بن هبیره
ي این احادیث نشان  همه». شود یقین بهشت بر او واجب می بر او نماز بخوانند، به

رو  تر باشد، بهتر است. از این دهد که هرچه تعداد حاضران در تشییع جنازه بیش می
خوانند، غالباً در سایر  اي نماز می بینیم که وقتی نمازگزارانِ یک مسجد بر جنازه می

سان تعداد  شرکت کنند تا بدیني فالنی  شود که در نماز جنازه مساجد نیز اعالم می
خوانند، افزایش یابد. لذا شایسته است که وقتی امام  کسانی که بر جنازه نماز می

اند، به  بیند که برخی از مردمی که براي شرکت در نماز جنازه به مسجد آمده می
اند، براي نماز  جماعت نرسیده و از بخشی از نماز فرضشان با جماعت باز مانده

جاي آورند و با  دسته از نمازگزاران، نمازِ فرضِ خویش را به له نکند تا اینجنازه عج
تري بر جنازه  ترتیب جمعیت بیش سایر مسلمانان در نماز جنازه شرکت کنند و بدین

ها پذیرفته شود. گرچه برخی از مردم  نماز بخوانند. امید است که دعاي یکی از آن
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دهند، براي نماز جنازه  نند و سالم میک که نمازِ فرض خود را تمام می همین
خیزند؛ در حالی که هنوز یک یا چند صف از نمازگزارانِ مسجد، پشت سرشان  برمی

باشد، اما بهتر  اند. این کار اگرچه جایز می هستند و نماز فرض خود را تمام نکرده
جنازه ي مردم نماز خویش را به پایان برسانند و در نماز  است که صبر کنند تا همه

 گیرد؛ حداکثر ده دقیقه. حاضر شوند. این کار، وقت زیادي نمی
*** 



 شود چه در نماز جنازه خوانده می باب: آن -157

أعوذ باهللا ِمن «گوید؛ پس از تکبیر نخست  نمازگزار چهار بار تکبیر(=اهللا اکبر) می
کبیر دوم را خواند. سپس ت را می» ي فاتحه سوره«گاه  گوید و آن می »الشيطان الرجيم

ٍد وىلََعَ آِل ا�َّ«گوید:  فرستد و می صلوات می گوید و بر پیامبر  می  َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
دٍ   َصلِّ ىلَعَ ا�َّ«که بگوید:  و اگر این درود را تا پایان بخواند، بهتر است؛ این »ُ�َمَّ

ٍد َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ إبَْراهِ  ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ يٌد ُ�َمَّ يٌد َ�ِ  بَارِْك ا�َّ يَم وىلَعَ آِل إبَْراِهيَم إنََّك مَحِ
يدٌ  يٌد َ�ِ َت ىلَعَ إبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إبَْراِهيَم إنََّك مَحِ

ْ
ٍد َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ که  . این»ىلَعَ ُ�َمَّ

کنند،  بسنده می ي احزاب سوره 56ي  برخی از مردم پس از تکبیر دوم، به خواندنِ آیه
 نمازشان درست نیست.

شاءاهللا تعالی ذکر خواهیم  گوید و مطابق احادیثی که ان گاه تکبیر سوم را می آن
نماید.  کند و سپس تکبیر چهارم را گفته، دعا می کرد، براي میت و مسلمانان دعا می

ْجَرُه َوالَ ا�َّ«بهترین دعا، این است که بگوید: 
َ
ِْرْمنَا أ

َ
ُ   َال حت

َ
َا َوهل

َ
 )1(.»َ�ْفِتنَّا َ�ْعَدُه َواْغِفْر نل

ترِ مردم، بهتر است که پس از تکبیر چهارم، دعا را طوالنی کند؛  بر خالف عادت بیش
 را ذکر خواهیم کرد. شاءاهللا تعالی آن اوفی که ان دلیلِ حدیث ابن ابی به

 د:و اما برخی از دعاهایی که سنت است پس از تکبیر سوم خوانده شو

يب عبد الرمحن عوف بن مالك -٩٤٠
َ
ىلَعَ َجناَزٍة،  قال: َص�َّ رسول اهللا عن أ

َحِفْظُت ِمْن ُداَعئِِه، َوُهَو يُقوُل: 
َ
ُ، ا�َّ«ف

َ
رِْم نُُزهل

ْ
ُ َوارمَْحُْه، َواَعفِِه َواْ�ُف َ�ْنُه، وَأ� ِفْر هلَ

ْ
 اغ

ِج 
ْ
ُه بِالَماءِ َواثلَّل

ْ
ِسل

ْ
ُه، َواغ

َ
ْع ُمْدَخل ْ�َيَض  َوَوسِّ

َ
ْيَت اثلَّْوَب األ َما َ�قَّ

َ
ه ِمن اخَلَطايَا ك َوالرَبَِد، َوَ�قِّ

 َخْ�اً ِمْن َزوِْجِه، 
ً
ُ َداراً َخْ�اً ِمْن َدارِهِ، وَأْهالً َخ�اً ِمْن أْهلِِه، َوَزوَْجا �َس، وَأبدهلْ ِمَن ادلَّ

ِعْذهُ ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ، َومْن عَ 
َ
ون أنَا َذلَِك »َذاِب انلَّارِ وَأْدِخلُه اجَلنََّة، وَأ

ُ
؛ َحىتَّ َ�َمنَّيُت أن أ�

َميِّت.
ْ
 )2([روایت مسلم] ال

او محروم نکن و پس از او گمراهمان  -نماز خواندن بر -از پاداشِ یا اهللا! ما را « ي دعا: ترجمه )1(
 ».مگردان؛ و ما و او را بیامرز

 .963صحیح مسلم، ش:  )2(
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اي نماز  بر جنازه اهللا گوید: رسول می ترجمه: ابوعبدالرحمن، عوف بن مالک
ُ َوارمَْحُْه، ا�َّ«فرمود:  خاطر سپردم که می خواند؛ من، این را از دعاي او به  اْغِفْر هلَ

ه ِمن واََعفِِه  ِج َوالرَبَِد، َوَ�قِّ
ْ
ُه بِالَماِء َواثلَّل

ْ
ْع ُمْدَخلَُه، َواْغِسل ُ، َووَسِّ

َ
ِرْم نُُزهل

ْ
َواْ�ُف َ�نُْه، َوأ�

ُ َداراً َخْ�اً ِمْن َداِرِه، َوأْهًال َخ�اً ِمْن 
ْ

�َس، َوأبدهل ْ�يََض ِمَن ادلَّ
َ
يَْت اثلَّوَْب األ اخلََطايَا َكَما َ�قَّ

، َوِمْن َعَذاِب انلَّارِ أْهِلِه، َوَزوْجَ  ِعْذُه ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ
َ
 )1(؛»اً َخْ�اً ِمْن َزوِْجِه، َوأْدِخلُه اجلَنََّة، َوأ

 جا که آرزو کردم: اي کاش من به جاي این میت بودم! تا آن
 شرح

 ».شود... چه در نماز جنازه خوانده می آن«گوید:  می /مؤلف، نووي
گاه  و آن و سپس صلوات بر پیامبر» ي فاتحه سوره« نماز جنازه، شامل خواندنِ

ي فاتحه، ثنا و  شود؛ زیرا سوره ي فاتحه آغاز می دعاست. البته با خواندنی سوره
است؛ زیرا آن  باشد و پس از آن، درود و صلوات بر پیامبر می ستایش اهللا

دانیم. و سپس بزرگوار، سزاوارترین مردم به این است که او را بر خویشتن مقدم بگر
گاه دعاي ویژه  و آن )2(» اْغِفْر حِلَيِّنَا َوَميِّتِنَاا�َّ«شود:  طور عام براي میت دعا می به

ُ َوارمَْحُْه...ا�َّ«براي مرده: 
َ

را با  . این ترتیب، همانند ترتیبِ تشهد است که آن» اْغِفْر هل
سالم و  ییم و سپس به پیامبرنما ست، آغاز می یهکه ثنا و ستایش ال »اتلحيات هللا«

کنیم. دعا  ي اهللا، سالم می گاه به خود و بندگانِ نیک و شایسته فرستیم و آن درود می
نماییم و سپس دعاي  براي مرده نیز چنین ترتیبی دارد؛ البته با دعاي عمومی آغاز می

عنی: آید؛ ی گوییم؛ بر خالف تشهد که در آن ابتدا دعاي خاص می ي میت را می ویژه
. و سپس دعاي عمومی براي »السالم علينا«گوییم:  سالم و درود بر خویشتن که می

. به عبارت دیگر: در »وىلع عباد اهللا الصاحل�«گردد:  ذکر می ي بندگان نیک اهللا همه

یا اهللا! او را بیامرز و بر او رحم بفرما؛ او را ببخش و از او درگذر و در پذیرایی از « ي دعا: ترجمه )1(
او را با آب و یخ و تگرگ  -گناهانِ -فراخ بگردان و  اش بدار و قبرش را گرامی -در آن سرا -او از 

کنی و سرایی بهتر از این  ي سفید را از چرك پاك می بشوي و او را از گناهان، چنان پاك ساز که پارچه
اي بهتر از این خانواده و همسري بهتر از همسر دنیا به او عنایت بفرما؛ او را وارد  این سرا و خانواده

 ».از عذاب قبر و آتش دوزخ، پناهش بدهبهشت بگردان و 
 شود. (مترجم) صورت کامل در صفحات بعد، ذکر می این دعا به )2(
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دهد؛  کنیم؛ زیرا هر کسی خود را بر دیگران ترجیح می تشهد، ابتدا براي خود دعا می
 اید ایشان را بر خویشتن مقدم بداریم.که ب مگر بر پیامبر

گوییم و پس از گفتنِ:  که در نماز جنازه، ابتدا تکبیر نخست را می خالصه این
گاه تکبیر دوم را  خوانیم؛ آن ي فاتحه را کامل می ، سوره»أعوذ باهللا ِمن الّشيطان الرجيم«

این است که خود  فرستیم؛ بهترین درود بر پیامبر صلوات می گوییم و بر پیامبر می
ٍد َكَما َصلَّيَْت ا�َّ«آن بزرگوار به امت خویش آموزش داد:  ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ  َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

يٌد  يٌد َ�ِ ٍد َكَما ا�َّىلَعَ إبَْراِهيَم وىلَعَ آِل إبَْراِهيَم إنََّك مَحِ ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ  بَارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ
َت ىلَعَ 

ْ
يدٌ بَاَر� يٌد َ�ِ گوییم و  سپس تکبیر سوم را می )1(.» إبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إبَْراِهيَم إنََّك مَحِ

 اْغِفْر حِلَيِّنَا َوَميِّتِنَا، وََصِغ�نَا َوَ�ب�نَا، وََذَكِرنَا ا�َّ«کنیم:  براي عموم مسلمانان دعا می
ْ�ثَانَا، وَشاِهدنَا واََغئِِبنَا...

ُ
 اْغِفْر ا�َّ«نماییم:  طورخاص براي مرده دعا می هگاه ب و آن »َوأ

 ...ُ
َ

ِرْم نُُزهل
ْ
ُ َوارمَْحُْه، واََعِفِه َواْ�ُف َ�نُْه، َوأ�

َ
تر بیان شد.] در  ي این دعا، پیش . [ترجمه»هل

 این دعا آمده است:
» ُ

َ
ِرْم نُُزهل

ْ
انسان زیرا ». اش بدار گرامی -در آن سرا -در پذیرایی از او «؛ یعنی: »َوأ�

پس از انتقال به عالَم بزرخ و سراي آخرت، مهمانِ پروردگار است؛ البته از دو حال 
گردد.  ی برخوردار میههاي ال شود و یا از نعمت خارج نیست: یا در قبرش عذاب می

ْع ُمْدَخلَهُ «رو در این دعا آمده است:  از این  ».قبرش را فراخ بگردان«؛ یعنی: »َووَسِّ
ُه بِ «

ْ
ِج َوالرَبَدِ َواْغِسل

ْ
او را با آب و یخ و تگرگ و (گناهان) «؛ یعنی: »الَماِء َواثلَّل

به عبارت دیگر: او را با آب و یخ و تگرگ از گناهان پاك بفرما. ». غسل بده
ها، سرد و  ست: از آن جهت، آب و یخ و برف یا تگرگ را ذکر نمود که این گفتنی

باشد. لذا مناسبت دارد که براي  ن میخنک است؛ اما مجازات گناهان، داغ و سوزا
سان حرارت  زدودن این حرارت سوزان، آب و یخ و تگرگ ذکر گردد و بدین

 دست آید. بخش به جاي آن سرماي آرامش گناهان، پاك شود و به
�َس« ْ�يَُض ِمَن ادلَّ

َ
ه ِمن اخلََطايَا َكَما يُنىقَّ اثلَّوُْب األ ، و او را از گناهان«؛ یعنی: »َوَ�قِّ

به عبارتی: او را ». شود ي سفید از چرك و آلودگی پاك می چنان پاك ساز که پارچه

) و نیز روایت 6357، 4797، 3370این لفظ، روایت بخاري است؛ ر.ك: صحیح بخاري، ش: ( )1(
 ».آل ابراهیم«؛ بلکه فقط با لفظ »ابراهیم«بدونِ لفظ  406مسلم، ش: 
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ي سفید از چرك و آلودگی  گونه که پارچه طور کامل از گناهان، پاك بگردان؛ همان به
ترین آلودگی و  ي سفید را ذکر نمود که کم گردد. از آن جهت لباس یا پارچه پاك می

نظر آید، بدین معناست که  لذا وقتی لباسِ سفید، تمیز بهشود.  چرکی در آن نمایان می
سیاه،  -هاي رنگی واقعاً تمیز است و هیچ چرکی در آن وجود ندارد؛ بر خالف لباس

 شود. هایی دیده نمی هاي چنین لباس ها و چرك که آلودگی -قرمز و سبز و امثال آن
ُ َداراً َخْ�اً ِمْن َدارِهِ « اش به او عنایت  اي بهتر از این خانه هو خان«؛ یعنی: »َوأبدهلْ
دانیم،  گونه که می زیرا او از سراي دنیا به سراي برزخ انتقال یافته است و همان». بفرما

کنیم که میت در قبر خویش، در ناز و  دنیا سراي رنج و مشقت است؛ لذا دعا می
 نعمت باشد.

اي بهتر از این  و خانواده«؛ یعنی: »ْن َزوِْجهَوأْهًال َخ�اً ِمْن أْهِلِه، َوَزوَْجاً َخْ�اً مِ «
خانواده، شاملِ وابستگانش » خانواده و همسري بهتر از همسر دنیا به او عنایت بفرما

شود و منظور از همسر آخرت نیز  از قبیل: پدر، مادر، فرزندان، خاله و امثالِ آنان می
سان که  شود؛ بدین یا نیز میالعین است؛ البته این دعا، شاملِ همسرِ انسان در دن حور

دیگر زن و شوهر  اگر همسرِ یک مرد مؤمن، باایمان از دنیا برود، در آخرت نیز با یک
طور کلی زنان بهشتی، زیبایی و  خواهند بود. بر اساسِ این دعا این همسر و به

 هاي دنیويِ زنان نیست. یابند که قابل مقایسه با ویژگی هایی می ویژگی
، َوِمْن َعَذاِب انلَّارِ َوأْدِخلُه ا« ِعْذُه ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ

َ
او را وارد و «؛ یعنی: »جلَنََّة، َوأ

ست که انسان  این، دعایی». بهشت بگردان و از عذاب قبر و آتش دوزخ، پناهش بده
کند و شایسته است که انسان براي مرده، خالصانه دعا نماید. اگر مرده،  براي میت می

ا َوارمَْحْها، واََعفِها َواْ�ُف َ�نْها...ا�َّ «: زن بود، بگوید
َ
؛ یعنی: با ضمیر مؤنث » اْغِفْر هل

کند که ضمیر مذکر  دانست که مرده، مرد است یا زن، فرقی نمی دعا کند. و اگر نمی
کار برد، با گفتنِ  کار برد یا ضمیر مؤنث؛ اختیار با خود اوست. اگر ضمیِر مذکر به به
ُ  اْغفِ ا�َّ«

َ
ي  در زبان عربی، واژه». یا اهللا! این شخص را بیامرز«کند:  ، گویا دعا می»ْر هل

 اْغِفْر ا�َّ «رود و اگر بگوید:  کار می ست، براي زن نیز به که مذکر لفظی» شخص«
ا
َ
که » جنازه«ي  در زبان عربی واژه». یا اهللا، این جنازه را بیامرز«گوید:  ، گویا می»هل

دانست که  رود و هم براي زن. لذا اگر می کار می م براي مرد بهست، ه مؤنث لفظی
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کار برد و اگر می دانست که مرده، زن است، با ضمیر  مرده، مرد است، ضمیر مذکر به
دانست که مرده، مرد است یا زن، با توجه به توضیحی که  مؤنث دعا کند؛ و اگر نمی

 یا با ضمیر مؤنث.کند که با ضمیر مذکر دعا نماید  دادیم، فرقی نمی
*** 

يب هر�رة وأيب قتادة َوأيب إبراهيم األشه� عن أبيه وأبوه  -٩٤٣، ٩٤٢، ٩٤١
َ
وعن أ

ِفْر حِلَيَِّنا َوَميِّتَِنا، َوَصِغ�نَا ا�َّ «: �نَُّه َص�َّ ىلَعَ َجَناَزٍة، َ�َقاَل: عن انلَّيِبِّ  َصَحايبٌّ 
ْ
 اغ

ْ�َثانَا،
ُ
ِرنَا وَأ

َ
ب�نَا، َوَذك

َ
أْحيِِه ىلَعَ اإلْسالَِم، َوَمْن ا�َّوَشاِهدنَا َواَغئِبَِنا،  َو�

َ
 َمْن أْحَييَْتُه ِمنَّا ف

ُه ىلَعَ اإليَمان، 
َّ
ْيَتُه ِمنَّا َ�َتوف

َّ
ِْرْمَنا أْجرَهُ، َوال َ�ْفتِنَّا بَعَدهُ ا�َّتََو�

َ
[روایت ترمذي  .» ال حت

. حاکم ةو ابوقتاد ةنقل از: ابوهریر به و اشهلی. و روایت ابوداود ةنقل از: ابوهریر به
ترمذي گوید: ». گفته است: حدیث ابوهریره بنا بر شرط بخاري و مسلم، صحیح است

ست. بخاري  هاي این حدیث، روایت اشهلی ترین روایت بخاري گفته است: جامع«
 )1(ترین حدیث در این باب، حدیث عوف بن مالک است.] گوید: صحیح می

-که صحابی بود -ریره، و ابوقتاده، و ابوابراهیم اشهلی از پدرشترجمه: از ابوه
 روایت است: پیامبر اْغِفْر حِلَيِّنَا َوَميِّتِنَا، ا�َّ«اي نماز خواند و فرمود:  بر جنازه 

ْ�ثَانَا، وَشاِهدنَا واََغئِِبنَا، 
ُ
نَّا فَأْحِيِه ىلَعَ  َمْن أْحَييْتَُه مِ ا�َّ وََصِغ�نَا َوَ�ب�نَا، وََذَكِرنَا َوأ

يْتَُه ِمنَّا َ�تَوفَُّه ىلَعَ اإليَمان،  ِْرْمنَا أْجَرُه، َوال َ�ْفِتنَّا بَعَدهُ ا�َّاإلْسَالِم، َوَمْن تََو�َّ
َ

 )2(.» ال حت

يب هر�رة -٩٤٤
َ
ْيُتْم ىلَعَ الَميِِّت، «يقول:  قال: َسِمْعُت رسول اهللا وعن أ

َّ
إَِذا َصل

ُ ادلُّ 
َ

أْخلُِصوا هل
َ
 )3([روایت ابوداود] ».اعءف

این حدیث را صحیح دانسته و گفته  1675ي:  و در مشکاة، به شماره 124حکام جنایز، ص: آلبانی در ا )1(
 ».اند، وارد نیست اند؛ اما علتی که براي ارسال ذکر کرده برخی از محدثان، این حدیث را مرسل دانسته«است: 

ایبِ ما را بیامرز؛ یا اهللا! زنده و مرده، و کوچک و بزرگ، و مرد و زن، و حاضر و غ« ي دعا: ترجمه )2(
میرانی، او را بر ایمان  اش بدار و هرکه از ما را می یا اهللا! هرکه از ما را زنده نگاه داشتی، بر اسالم زنده

او (یا از اجر شکیبایی بر فراقش) محروم نکن و ما را  -نماز خواندن بر -بمیران. یا اهللا! ما را از پاداشِ 
 ».پس از او، گمراه مگردان

 اهللا. از آلبانی رحمه 123؛ احکام جنایز، ص: 732؛ إرواء الغلیل، ش: 669ح الجامع، ش: صحی )3(
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هرگاه بر مرده «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».نماز خواندید، خالصانه براي او دعا کنید

 شرح
تر  شود. پیش ست که در نماز جنازه خوانده می ي دعایی این حدیث نیز درباره

مخصوص براي میت آمده بود. و ذکر شد که در آن دعاي  حدیث عوف بن مالک
ست که نمازگزار در نماز جنازه  را آورده است، دعاي عمومی آن /این دعا که مؤلف

ْ�ثَانَا، ا�َّ «کند:  با آن براي مرده دعا می
ُ
 اْغِفْر حِلَيِّنَا َوَميِّتِنَا، وََصِغ�نَا َوَ�ب�نَا، وََذَكِرنَا َوأ

شامل سایر  » اْغِفْر حِلَيِّنَا َوَميِّتِنَاا�َّ«ت دعا، یعنی عبارت: . بخشِ نخس»وَشاِهدنَا واََغئِِبنَا
شود؛ اما شایسته است که دعا با تفصیل و تکرار باشد؛ زیرا هر  هاي دعا نیز می بخش
تر دعا  آید و انسان هرچه بیش شمار می به ي دعایی، عبادت و بندگی براي اهللا جمله

 گردد. تري می رار نماید، سزاوارِ اجر و پاداشِ بیشاش را تک تر خواسته کند یا بیش
این، شاملِ درخواست آمرزش براي  » اْغِفْر حِلَيِّنَا َوَميِّتِنَاا�َّ«گوییم:  وقتی می

باشد و هم شاملِ  گردد؛ هم شاملِ کسی که زنده و حاضر می زندگان و مردگان می
کوچک و بزرگ ما را «؛ یعنی: »نَاوََصِغ�نَا َوَ�ب�«تر در گذشته است.  کسی که پیش

با توجه به بخشِ نخست دعا، گویا براي هر کوچک و بزرگی که زنده ». بیامرز
خواهیم. ناگفته پیداست که هیچ گناهی  تر درگذشته است، آمرزش می باشد یا پیش می

گردد و در  ذکر می» بزرگ«پیروِ » کوچک«بر افراد کوچک یا خردسال نیست؛ لذا 
گوییم:  که می ه معناي درخواست آمرزشی فراگیر براي همگان است. چنانحقیقت، ب

ْ�ثَانَا«
ُ
این هم دعایی فراگیر است. ». ي زنان و مردان را بیامرز همه«؛ یعنی: »وََذَكِرنَا َوأ

ي  به عبارت دیگر: براي همه». حاضر و غایبِ ما را بیامرز«؛ یعنی: »وَشاِهدنَا واََغئِِبنَا«
گوییم:  کنیم و در ادامه می سفر و حضَر هستند، درخواست آمرزش میکسانی که در 

يْتَُه ِمنَّا َ�تَوفَُّه ىلَعَ اإليَمانا�َّ« یا «؛ یعنی: » َمْن أْحَييْتَُه ِمنَّا فَأْحِيِه ىلَعَ اإلْسَالِم، َوَمْن تََو�َّ
میرانی،  ز ما را میاش بدار و هرکه ا اهللا! هرکه از ما را زنده نگاه داشتی، بر اسالم زنده

دیگر؛  زندگی و اسالم با هم ذکر شدند و مرگ و ایمان با یک». او را بر ایمان بمیران
باشد و ایمان، شکلِ حقیقیِ  می زیرا اسالم، همان تسلیم شدنِ ظاهري در برابر اهللا

باشد و از اسالم، برتر است و هنگامِ مرگ و روز  اسالم است که محلش قلب می
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ِْرْمنَا أْجَرُه، َوال ا�َّ«شود.  چه در قلب دارد، رفتار می ا انسان مطابق آنرستاخیز، ب
َ

 ال حت
او محروم نکن و ما را  -نماز خواندن بر -یا اهللا! ما را از پاداشِ «؛ یعنی: »َ�ْفِتنَّا بَعَدهُ 

اي  تر بیان شد، هرکس بر جنازه گونه که پیش آري؛ همان». پس از وي گمراه مگردان
سپاريِ میت صبر کند،  یابد و هرکس تا پایانِ خاك بخواند، یک قیراط پاداش می نماز

اي که عزیزي از دست داده است و در غمِ  زده چنین مصیبت دو قیراط اجر دارد. هم
 یابد. که صبر نماید، پاداش می برد ، در صورتی سر می فراقش به

زیرا آدمِ زنده و کسی که ». گمراه مگردانما را پش از او «؛ یعنی: »َوال َ�ْفِتنَّا بَعَدهُ «
جان دارد یا روح در کالبد اوست، از خطر گمراهی و ابتال به انحرافات دینی، درامان 

این دعا را  اهللا پیروي از رسول رو شایسته است که انسان به نیست. پناه بر اهللا. از این
 .»َوال َ�ْفِتنَّا بَعَدهُ «بگوید: 

هرگاه بر «فرمود:  اهللا ؛ در این حدیث آمده است: رسولو اما حدیث ابوهریره
یعنی: با حضورِ قلب و با زاري و تضرع ». مرده نماز خواندید، خالصانه براي او دعا کنید

 ي خویش دعا نمایید؛ زیرا او محتاجِ دعاي شماست. براي برادرِ مرده در برابر اهللا
*** 

الَةِ ىلَعَ  وعنه عن انلَّيِبِّ  -٩٤٥ ْقَتَها، وَأنَت ا�َّ« اجَلَناَزةِ: يف الصَّ
َ
 أنَْت َر�َُّها، وَأنَْت َخل

 ،ُ
َ

َها َوَعالَنِيَتَِها، ِجئَناَك ُشَفَعاَء هل ُم �رِسِّ
َ
َبْضَت ُروَحَها، وَأنَْت أْعل

َ
َهَدْ�َتَها لإلْسالَِم، وَأنَت �

 ُ
َ

ِفْر هل
ْ
اغ

َ
 )1([روایت ابوداود] ».ف

اي نماز گزارد و  بر جنازه است که پیامبرروایت شده  ترجمه: از ابوهریره
 أنَْت َر�َُّها، َوأنَْت َخلَْقتََها، َوأنَت َهَدْ�تََها لإلْسَالِم، َوأنَت َ�بَْضَت ُروَحَها، ا�َّ«فرمود: 

 ُ
َ

ُ، فَاْغِفْر هل
َ

َها وََعَالنِيَِتَها، ِجئنَاَك ُشَفَعاَء هل  )2(.»َوأنَْت أْعلَُم �رِسِّ

 .703ش:  /ر.ك: ضعیف أبی داود، آلبانی ضعیف است؛ )1(
اي و تو، او را به سوي اسالم هدایت  یا اهللا! تو پروردگارِ اویی و تو، او را آفریده« ي دعا: ترجمه )2(

گرانش نزدت  عنوانِ شفاعت تو به نهان و آشکار وي داناتري؛ ما بهکردي و تو، روحش را گرفتی و 
 ».ایم؛ پس او را بیامرز آمده
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ة -٩٤٦
َ
ْسَقعِ  وعن َواثِل

َ
ىلَعَ رَُجٍل ِمَن الُمْسلِِمَ�،  قال: َص�َّ بَِنا رسول اهللا بِن األ

َسِمْعُتُه َ�ُقوُل: 
َ
ِقِه فِْتَنَة الَقرْبِ، َوعَذاَب ا�َّ«ف

َ
الٍن يف ِذَمتَِّك وََحْبِل ِجَوارَِك، ف

ُ
الَن اْ�َن ف

ُ
 إنَّ ف

اءِ َواحَلْمِد؛ 
َ
ُ َوارمَْحُْه، إنََّك أنَْت الَغُفوُر الرَّحيمُ  ا�َّانلَّار، وَأنَْت أْهُل الَوف

َ
ِفْر هل

ْ
اغ

َ
[روایت  ».ف

 )1(ابوداود]
ي مرد مسلمانی  با ما بر جنازه اهللا گوید: رسول می ترجمه: واثله بن اسقع

 إنَّ ُفالَن اْ�َن فُالٍن يف ا�َّ«فرمود:  می -در نماز جنازه-نماز گزارد؛ از ایشان شنیدم که 
، وَعَذاَب انلَّار، َوأنَْت أْهُل الَوفَاِء َواحلَْمِد؛  ِذَمتَِّك   فَاْغِفْر ا�َّوََحبِْل ِجَوارَِك، فَِقِه فِتْنََة الَقرْبِ

ُ َوارمَْحُْه، إنََّك أنَْت الَغُفوُر الرَّحيمُ 
َ

 )2(.»هل

ْو� -٩٤٧
َ
ُ أ :$وعن عبِد اهللا بِن أيب أ

َ
َ ىلَعَ َجَناَزةِ اْ�َنٍة هل ربَّ

َ
ْرَ�َع تَْ�بِ�َاٍت، َ�َقاَم �نَُّه ك

اَل: اَكَن رسول اهللاِ 
َ
َها َو�َْدُعو، ُ�مَّ ق

َ
بَِ�َ�ْ�ِ �َْسَتْغِفُر ل

ْ
َقْدرِ َما َ�ْ�َ اتلَّك

َ
يَْصَنُع  َ�ْعَد الرَّابَِعِة ك

َذا.
َ
 هك

 ُ� ،
ً
ْسا ُ مخَ ربِّ

َ
َث َساَعًة َحىتَّ َظَنْنُت �نَُّه َسُيك

َ
 َ�َمك

ً
َ أْرَ�عا ربَّ

َ
َم َ�ْن يَمينِِه و� رواية: ك

َّ
مَّ َسل

 ال أز�ُدُ�ْم ىلَعَ َما رأيُْت رسوَل اهللاِ 
ِّ

ُ: َما َهَذا؟ َ�َقاَل: إ�
َ

َنا هل
ْ
ل
ُ
 ق

َ
ا انرَْصَف مَّ

َ
ل
َ
 وََ�ْن ِشَماهِلِ. ف

َذا َصَنَع رسول اهللا
َ
ْو: هك

َ
[حاکم این حدیث را روایت کرده و گفته است:  .يَْصَنع، أ

 )3(باشد.] حدیثی صحیح می
ي دخترش (نماز  روایت است که وي، بر جنازه $اوفی از عبداهللا بن ابی مه:ترج

ي دو تکبیر ایستاد  ي فاصله اندازه گزارد و) چهار تکبیر گفت و پس از تکبیر چهارم، به
در نماز  - اهللا گاه گفت: رسول کرد. آن و براي دخترش دعا و درخواست آمرزش می

 کرد. چنین می -جنازه

 .2742ش:  /أبی داود، از آلبانی  صحیح )1(
ي پیمان و امانِ توست؛ پس، او را از عذاب  یا اهللا! فالن پسر فالن در پناه و در سایه« ي دعا: ترجمه )2(

ي حمد و ستایشی؛  ت بفرما؛ تو، به پیمانِ خویش وفادار، و شایستهقبر و عذاب آتش (دوزخ)، محافظ
 ».ي مهرورزي راستی تو، آمرزنده پس او را بیامرز و بر او رحم فرما که به

 ؛ نگا: احکام جنایز.1220ش:   /صحیح ابن ماجه، از آلبانی  )3(
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گاه مدتی درنگ کرد تا اینکه  آمده است: چهار تکبیر گفت و آنو در روایتی 
گوید. سپس به سمت راست و چپ سالم داد.  گمان کردم: تکبیر پنجم را هم می

چه که از  من بر آن«وقتی روي گردانید، به او گفتیم: این چه کاري بود؟ پاسخ داد: 
 ».کرد چنین می اهللا ولرس«یا فرمود: ». دیدم، چیزي براي شما نیفزودم اهللا رسول

*** 
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يب هر�رة -٩٤٨
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  عن أ

َ
َخٌ� «ق

َ
إْن تَُك َصاحِلًَة، ف

َ
أرْسُِعوا باجَلَناَزةِ، ف

رَشٌّ تََضُعونَُه 
َ
ِْه، َو�ْن تَُك ِسَوى َذلَِك، ف ُموَ�َها إيِلَ ابُِ�مْ ُ�َقدِّ

َ
 )1([متفق علیه] ».َ�ْن رِق

ْيهِ «و� روايٍة ملسلٍم: 
َ
ُموَ�َها َعل َخْ�ٌ ُ�َقدِّ

َ
 ».ف

جنازه را هرچه زودتر (براي غسل «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:
ست که او را زودتر به  کنید؛ اگر نیکوکار باشد، پس خیري سپاري) آماده  دادن و خاك

 ».دارید را از گردن خود برمی ست که آن اگر جز این باشد، شرّيرسانید. و  آن می
 عرضه آن بر زودتر را او که ست خیري پس« است: آمده مسلم روایت در

 ».دارید می

يب سعيد اخلدري -٩٤٩
َ
إَِذا ُوِضَعت اجَلَناَزةُ، «يُقوُل:  قال: اَكَن انلَّيِبُّ  وعن أ

َها الرَِّجاُل ىلَعَ أعَناقِ 
َ
اْحَتَمل

َ
ُموِ�، َو�ْن اَكنَْت َ�ْ�َ َصاحِلٍَة، ف دِّ

َ
إْن اَكنَْت َصاحِلًَة، قالْت: ق

َ
هْم، ف

ٍء إِال  ْ�َن تَْذَهُبوَن بَِها؟ �َْسَمُع َصْوَ�َها لُكُّ يَشْ
َ
َها أ

َ
ْهلَِها: يَا َوْ�ل

َ
ْت أل

َ
ال

َ
ْو َسِمَع اإل�سانق

َ
، َول

َصِعَق  اإل�سان
َ
 )2([روایت بخاري] ».ل

اي  که جنازه هنگامی«فرمود:  می پیامبرگوید:  می ريابوسعید خد ترجمه:
گوید: مرا زودتر  کشند، اگر نیکوکار باشد، می شود و مردان آن را بر دوش می آماده می

برید؟ هر  گوید: واي بر من! مرا کجا می اش می ببرید و اگر نیکوکار نباشد، به خانواده
شنید، بیهوش به زمین  را می آن  نشنود و اگر انسا چیزي جز انسان، صداي او را می

 ».افتاد می
 شرح

تعجیل «بابی بدین عنوان گشوده است: » الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف
میرد، از دو  ؛ یعنی شتافتن تشییع و دفن جنازه. زیرا کسی که می»در آماده کردن جنازه

د، نگه حال خارج نیست: یا نیکوکار است و یا نیکوکار نیست. اگر نیکوکار باش

 .944؛ و صحیح مسلم، ش: 1315صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1314صحیح بخاري، ش:  )2(
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در قبر او  ست که اهللا هایی داشتنِ آن، به معناي مانع شدن از رسیدن وي به نعمت
شود که به مراتب  برایش فراهم کرده است؛ زیرا نیکوکار، از دنیا به جایی منتقل می

تو «شود:  دهند و به آن گفته می ي مردن به روحش مژده می بهتر است. چون در لحظه
گردد و دوست  رو مشتاق این مژده می از این». ی مژده باشدهرا به رحمت و رضوان ال

دارد که هرچه زودتر به آن برسد. لذا درنگ در تشییع و دفن جنازه شایسته نیست؛ 
شدن از  سپاريِ جنازه، نوعی جفا در حقّ مرده و مانع بلکه تأخیر در بردن و خاك

جنازه را هرچه «مود: فر ست. به همین خاطر پیامبر هیهاي ال رسیدن وي به نعمت
و در این کار، درنگ » سپاري) آماده نمایید زودتر (براي غسل دادن، تشییع و خاك

ست که او را زودتر به آن  اگر نیکوکار باشد، پس خیري«نکنید. در ادامه فرمود: 
رسانید. و افزود:  و نعمت و سرور و نور می ؛ یعنی: او را به رحمت اهللا»رسانید می

را از گردن خود  ست که آن شرّي« -یعنی: نیکوکار نباشد -»این باشدو اگر جز «
شوید؛ زیرا چیزي که در آن خیري نیست، ماندنش نیز  و از آن خالص می» دارید برمی

شود که تعجیل در آماده کردن، بردن و  خیري ندارد. از این حدیث چنین برداشت می
ید درنگ کرد. برخی از مردم، به خاك سپردنِ جنازه، سنت است و در این کار نبا

صبر کنید تا نزدیکان و «گویند:  دارند و می ي خویش را روي زمین نگه می مرده
و گاه دو یا سه » بیایند! -یا حتی از آمریکا و اروپا -وابستگان از این شهر و آن شهر

 گذارند. این، جفا در حقّ مرده و نافرمانی کنند و مرده را روي زمین می روز صبر می
جنازه را هرچه زودتر (براي غسل دادن، تشییع «است که فرمود:  اهللا از دستورِ رسول

سپاريِ وي  اگر خانواده و وابستگانِ مرده، پس از خاك». سپاري) آماده نمایید و خاك
رسیدند، بر قبرش نماز بخوانند؛ زیرا الحمدهللا که این وسعت و گنجایش شرعی 

تأخیر بیندازند تا  سپاري مرده را به ند و خاكوجود دارد. چه فایده که صبر کن
گانش برسند؟ این کار، چه سودي براي مرده دارد؟ تنها چیزي که براي مرده توابس

باشد، این است که با نماز خواندن بر او برایش دعا کنند؛ و اگر مرده را به  سودمند می
نگه داشتن مرده هیچ  خاك سپرده باشند، امکانِ نماز خواندن بر قبرش وجود دارد؛ لذا

درگذشت و روز  روز دوشنبه اهللا رسول«توجیهی ندارد. شاید کسی بپرسد: 
سپاريِ  خاك #گوییم: آري؛ اما صحابه می» چهارشنبه به خاك سپرده شد؛ چرا؟

سپاريِ آن بزرگوار، جانشینش را تعیین  تأخیر انداختند تا پیش از خاك را به پیامبر
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رو پس از بیعت با ابوبکر  و پیشوا نباشند. از این ارگزارکنند و مسلمانان بدون ک
 را به خاك سپردند. این، دلیلی روشن است. پیامبر صدیق

ست که او را زودتر به آن  اگر نیکوکار باشد، پس خیري«فرمود:  پیامبر
یابیم که شایسته است: انسان  از این حدیث، درمی». رسانید. و اگر جز این باشد،... می
هاي ناشایست بپرهیزد. زیرا متضاد  کار بردن واژه حد امکان از تعابیر زشت یا بهدر 
؛ یعنی: به »و اگر جز این باشد...«فرمود:  است؛ اما پیامبر» بدکار«، »نیکوکار«ي  واژه

، از عبارت یادشده، استفاده کرد که همان مفهوم را »بدکار«ي  کار بردن واژه جاي به
ها، جایگاه و  نه است. رعایت ادب در استفاده از کلمات و واژهرساند؛ اما مؤدبا می

 فرماید: ها می از زبانِ جن گونه که اهللا اي دارد. همان اهمیت ویژه

نَّا﴿
َ
َ�ٌّ  رِيٓ نَدۡ  َ�  َو�

َ
رِ�دَ  أ

ُ
 ٱ ِ�  بَِمن أ

َ
مۡ  ِض �ۡ�

َ
َرادَ  أ

َ
    ]١٠: اجلن[ ﴾١٠ ارََشدٗ  َر�ُُّهمۡ  بِِهمۡ  أ

ي  براي اهل زمین شر و بالیی اراده شده یا پروردگارشان براي آنان اراده دانیم که و ما نمی
 خیر و هدایت نموده است.

را به اهللا  باشد، آن ي خیر می بینید، در این آیه وقتی سخن از اراده گونه که می همان
َ�ٌّ ﴿ ي شر به میان آوردند، گفتند: اند و چون سخن از اراده نسبت داده

َ
رِ�دَ  أ

ُ
ی: ؛ یعن﴾أ

». اراده نموده است  شر و بالیی اهللا«و نگفتند: » آیا شر و بالیی اراده شده است؟«
 کند؛ البته ناگفته نماند که بدي یا شرّي که اهللا ي خیر و شر می اراده اگرچه اهللا
هر کاري که  کند، در افعالِ او نیست؛ بلکه در مفعوالت اوست. زیرا اهللا اراده می

ي کارهاي اهللا، خیر است و هرگز شر  دهد؛ ولی باید بدانیم که همه بخواهد، انجام می
شود. یعنی فعل (کار) اهللا، شر نیست؛ شر، فقط در  یا بدي، به اهللا نسبت داده نمی

کند،  براي انسان مقدر می به عنوان مثال: امر ناگواري که خداوند )1(مفعول است.

بینیم، بدین معنا نیست که در کارهاي خداوند نیز، شر و بدي هایی که در دنیا میها و شرارتبدي )1(
وجود دارد. باید به تفاوت فعل با مفعول توجه کنیم و بدانیم که آفرینش بدي، به معناي انجام دادن بدي 

ه به کسی که بدي را به عنوان ، نگردد شود که مرتکب بدي مینیست. زیرا شر، به کسی نسبت داده می
 توانیم بدي یا شري را جزو صفات خداوندیک آزمون، آفریده است. بنابراین به هیچ عنوان نمی

طور که در ذات و صفاتش، از هر عیبی پاك و منزه است، در  ن محسوب کنیم؛ چراکه اهللا متعال، هما
 باشد. [مترجم]. اقوال و افعالش نیز، از هر نقصی پاك می
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هی؛ به عبارت دیگر: شر الر رابطه با تقدیر رود، نه د شمار می در رابطه با انسان، شر به
هی، شر نیست. زیرا هرچه باشد و تقدیر ال در شده است، میچه که مق یا بدي در آن

 کند، بر حکمت بزرگی استوار است. مقدر می اهللا
ها استفاده کند؛  لذا شایسته است که انسان براي بیان مفاهیم، از بهترین واژه

شود: پادشاهی در  هوم مورد نظرش خللی ایجاد گردد. گفته میآنکه در معنا یا مف بی
گزارانش را فرا خواند  اند؛ و نگران شد. خواب هایش افتاده ي دندان خواب دید که همه

ها خوابش را چنین تعبیر کرد که:  ها تعبیر خوابش را خواست. یکی از آن و از آن
». میرید ها شما هم می ز آنمیرند و بالفاصله پس ا عزیزان و بستگانت، همگی می«

گزار را  پادشاه سراسیمه شد و از این تعبیر، خوشَش نیامد. لذا دستور داد که آن خواب
گزار دیگري فرمان داد که خوابش را تعبیر کند. او گفت:  تازیانه بزنند. سپس به خواب

یکی بود؛  با اینکه هر دو تعبیر،». تر خواهد بود ي نزدیکانش، بیش عمر پادشاه از همه«
 اهللا رو رسول ها، اثرگذارند؛ از این هاي متفاوتی استفاده شد. لذا واژه اما از واژه

 ».دارید را از گردن خود برمی ست که آن و اگر جز این باشد، شرّي«فرمود: 
فرمود:  را آورده است که پیامبر سپس حدیث ابوسعید خدري /مؤلف

کشند، اگر نیکوکار  ردان آن را بر دوش میشود و م اي آماده می که جنازه هنگامی«
ي موجودات جز انسان، صداي مرده را  همه». گوید: مرا زودتر ببرید باشد، می

شنوند. این، لطف پروردگار است؛ زیرا اگر صداي مردگانِ روي تابوت را  می
رفتیم. لذا اهللا متعال  بسا از هوش می شدیم و چه قرار می شنیدیم، سراسیمه و بی می
شنوند. مرده اي که در  را می رساند؛ ولی سایر موجودات آن داي مرگان را به ما نمیص

به کجا؟ آري؛ ». مرا زودتر ببرید؛ مرا زودتر ببرید«گوید:  دنیا نیکوکار بوده است، می
و اگر نیکوکار «هایی که نویدش را در هنگام جان دادن شنیده است.  به سوي نعمت

کند؛ زیرا او را به  یعنی: آرزوي نابودي می» گوید: واي بر من! اش می نباشد، به خانواده
هایش را در هم  گردد و دنده برند؛ به سوي قبري که بر او تنگ می سوي عذاب قبر می

یک از افراد  شود؛ هیچ  اي به سوي آتش دوزخ گشوده می برد و در آن دروازه فرو می
ست که  هیا این، لطف الام -ناه بر اهللاپ -کند.  بیند و نه احساسش می را می بشر، نه آن

دارد؛ زیرا اگر جز این بود، هرگز مردگان خود را دفن  را از ما پوشیده و پنهان می آن
 کردیم. نمی
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یابیم که یکی از حقوق مرده بر ما این است که در آماده کردن، تشییع و  لذا درمی
ی مرد، مقداري صبر سپاريِ او تعجیل کنیم؛ اما اگر کسی به صورت ناگهان خاك

کنیم تا از مرگ وي مطمئن شویم؛ زیرا ممکن است: از هوش رفته، و زنده باشد.  می
سپاريِ وي دست  درنگ براي غسل دادن و تشییع و خاك وقتی مطمئن شدیم، بی

 شویم. کار می به
*** 



هاي مرده و شتافتن به آماده  باب: تعجیل در پرداخت بدهی -159
که به صورت ناگهانی بمیرد، که تا زمانِ  کردن او؛ مگر این

 کنیم اطمینان از مرگ وي درنگ می

يب هر�رة -٩٥٠
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  عن أ

َ
َقٌة بَِديْنِِه َحىتَّ ُ�ْقىض «ق

َّ
َ�ْفُس الُمْؤِمِن ُمَعل

 )1(باشد.] [ترمذي، این حدیث روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می ».َ�ْنهُ 
نفس مؤمن به بدهیِ او وابسته «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره ترجمه:

 ».اش از جانب او پرداخت شود است تا آنکه بدهی

َحَة ْ�َن الرَبَاءِ بن اَعزٍِب  وعن ُحَصْ�ِ بن وَْحَوٍح  -٩٥١
ْ
أتَاهُ انلَّيبُّ  $أنَّ َطل

َ
 َمرَِض، ف

ْد حَ «َ�ُعوُدهُ، َ�َقاَل: 
َ
َحَة إِال ق

ْ
َرى َطل

ُ
 ال أ

ِّ
إنَُّه ال إ�

َ
وا بِِه، ف

ُ
ل َدَث �ِيِه الَمْوُت، فآِذنُو� بِِه َوَعجِّ

ْبََس َ�ْ�َ َظْهَراِ�ْ أْهلِهِ   )2([روایت ابوداود] ».يَنَْبيِغ جِليَفِة ُمْسلٍِم أْن حتُ
 $روایت شده است: طلحه بن براء بن عازب از حصین بن وحوح ترجمه:

کنم که مرگ طلحه نزدیک  گمان می«ود: به عیادتش آمد و فرم بیمار شد؛ پیامبر
سپاريِ  شده است. لذا مرا از مرگ او باخبر سازید و در آماده کردن و تشییع و خاك

اش نگه  ي مسلمانی در میان خانواده نیست که جنازه  وي تعجیل کنید؛ زیرا شایسته
 ».داشته شود

 شرح
تافتن به آماده هاي مرده و ش باب: تعجیل در پرداخت بدهی«گوید:  می /مؤلف

کردن او؛ مگر اینکه به صورت ناگهانی بمیرد، که تا زمانِ اطمینان از مرگ وي درنگ 
 ».کنیم می

نیز این حدیث را  2915؛ وي در مشکاة المصابیح، ش: 6779ش:  /صحیح الجامع، از آلبانی  )1(
 صحیح دانسته است.

. وي در 3232ش:  /؛ السلسلۀ الضعیفۀ، از آلبانی2099ر.ك: ضعیف الجامع، ش:  ضعیف است؛ )2(
 نیز این حدیث را ضعیف دانسته است. 1625مشکاة المصابیح، ش: 

                                           



 الصالحین شرح ریاض   468

اش واجب است که اگر بدهی داشته،  میرد، بر خانواده لذا هنگامی که انسان می
هایش درنگ  هایش را بپردازند و جایز نیست که در پرداخت بدهی درنگ بدهی بی

هاي وي به آنان  اند، پس از پرداخت بدهی ارث برده چه از ثروتش به کنند؛ زیرا آن
جا مانده از مرده را  گیرد. به عبارت دیگر: وارثان حق تصرف در اموال به تعلق می

 فرماید: هاي میراث می هایش. زیرا اهللا متعال در آیه ندارند؛ مگر پس از پرداخت بدهی

ٓ  يُوَ�ٰ  َوِصيَّةٖ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ ﴿ وۡ  بَِها
َ
ٓ  َ�ۡ�َ  نٍ َديۡ  أ     ]١٢:  النساء[  ﴾ّرٖ ُمَضا

اي که بیان شد، تقسیم شود؛ البته) پس از انجام وصیتی که به آن سفارش  گونه  (میراث به
ها(ي مرده)؛ آن هم در صورتی که وصیت، بدون زیان (و  شده است یا پس از اداي بدهی

 تر از یک سوم میراث) باشد. کم

جا مانده از مرده را بردارند؛ مگر پس  که چیزي از اموال به لذا وارثان حق ندارند
هاي  چنین بر آنان واجب است که براي پرداخت بدهی هایش. هم از پرداخت بدهی

وي شتاب کنند؛ مگر اینکه سررسید یا زمان بازپرداختش نرسیده باشد. در این 
نمایند؛ اگر ها صبر  خواهند که تا زمان سررسید بدهی صورت از بستانکاران می

بستانکاران نپذیرفتند، بر وارثان واجب است که بالفاصله نسبت به پرداخت 
عنوان رهن  اي به که [با توافق بستانکاران] وثیقه هاي مرده اقدام کنند؛ یا این بدهی

 (=گرو) در اختیارشان بگذارند یا کسی ضامنشان شود.
هاي اموات خویش درنگ  شود که برخی از وارثان در پرداخت بدهی گاه دیده می

جا مانده  هایی که دارد، وارثانش در اموال به رغم بدهی میرد و به کنند؛ شخصی می می
روند!  هایش به اشکال مختلف طفره می کنند و از پرداخت بدهی از وي تصرف می

میرد؛ اما امالك و  عنوان مثال: شخصی که پنجاه میلیون تومان بدهی دارد، می به
ماند. وارثانش  وانی با صدها میلیون تومان قیمت نیز از او برجا میهاي فرا زمین

مانیم تا قیمتش افزایش  فروشیم؛ بلکه منتظر می ها را حاال نمی ما این زمین«گویند:  می
باشد؛  این، حرام می». پردازیم هاي وي را می ها، بدهی گاه با فروشِ زمین یابد و آن

هاي مرده اقدام کنند؛  نسبت به پرداخت بدهی درنگ بلکه بر آنان واجب است که بی
جامانده از او را به نصف قیمت بفروشند. زیرا اموالِ  هاي به گرچه ناگزیر شوند زمین

رو اگر کسی از  خودشان که نیست؛ بلکه در حقیقت اموالِ میت است. از این
اقساطش هاي اعتباري، وام مسکن گرفته و  ها و تعاونی هاي اسالمی یا صندوق بانک
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را پرداخت نکرده باشد، پس از مرگش براي وارثان جایز نیست که از پرداخت اقساط 
هایی براي رهایی از این مسؤولیت متوسل شوند. گرچه گاه  طفره بروند یا به حیله

رغمِ توانایی در بازپرداخت اقساط، فریبِ  شود که برخی از وارثان به مشاهده می
ربط،  ي عفونامه به صندوق مسکن یا بانک ذي هخورند و با ارائ شیطان را می

اگر درخواست ما پذیرفته «گویند:  کنند و با خود می بخشودگی وام را درخواست می
شد که چه خوب؛ در این صورت، بدون اینکه پولی داده باشیم، صاحب مسکن 

این، جایز نیست؛ » پذیرند! شود؟ فوقش درخواست ما را نمی ایم؛ مگر چه می شده
هاي میت خویش اقدام کنند. البته اگر  ه باید بالفاصله نسبت به پرداخت بدهیبلک

مرده در زمان حیات خویش نسبت به پرداخت اقساط کوتاهی نکرده باشد و خانه در 
ربط بماند، دیگر مسؤولیتی متوجه خودش نیست و  رهن صندوق مسکن یا بانک ذي

گناه است؛ زیرا  ت سایر اقساط، بیاو در گناه طفره رفتنِ وارثانش نسبت به پرداخ
کند. برخی از  که خانه در رهن صندوق یا بانک است، از او رفع مسؤولیت می همین

مردم باتقوا و پرهیزگار، پس از مرگ عزیزشان که در حیات خویش وام مسکن گرفته 
ها کوتاهی نکرده است، حساسیت  و نسبت به بازپرداخت اقساط در زمان سررسید آن

کنند که روحِ عزیزشان از بابت اقساطی که سررسیدش در  د دارند و گمان میمور بی
 گونه نیست. زیرا روزي که پیامبر زمانِ حیاتش نبوده، آزرده است؛ حال آنکه این

به یک یهودي در گرو (=رهن) بود. پس آیا   رحلت فرمود، زرهش در برابر بدهی
ابسته است؟! هرگز؛ زیرا آن اش و به بدهی اهللا توان گفت که: نفس رسول می

اش چیزي را در گرو آن یهودي گذاشت که امکان اداي  بزرگوار در برابر بدهی
 اش با آن وجود داشت. بدهی

نفس «فرمود:  را آورده است که پیامبر حدیث ابوهریره /سپس مؤلف
یعنی: ». اش از جانب او پرداخت شود مؤمن به بدهیِ او وابسته است تا آنکه بدهی

باشد و  اش آزرده می فسش در قبر از بابت دیرکرد یا درنگ در پرداخت بدهین
گوییم:  جاست که می هایش برسد؛ زیرا بدهکار است. این ها و نعمت تواند به لذت نمی

هاي میت خویش اقدام  درنگ نسبت به پرداخت بدهی بر وارثان، واجب است که بی
 کنند.
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موضوع سخن گفتیم و بیان کردیم که:  تر پیرامون این و اما حدیث دوم؛ پیش
 رو پیامبر تعجیل در آماده کردن، بردن و به خاك سپردنِ جنازه، سنت است. از این

اما ». اش نگه داشته شود ي مسلمانی در میان خانواده نیست که جنازه  شایسته«فرمود: 
راي نماز تري ب ایرادي ندارد که جنازه را یک یا دو ساعت نگه دارند تا جمعیت بیش

میرد. لذا او را  عنوان مثال: کسی در ابتداي روز جمعه می خواندن بر او جمع شوند؛ به
دارند تا جمعیت حاضر در نماز جمعه بر او نماز بخوانند.  تا نماز جمعه نگه می

 شاءاهللا که این درنگ، ایرادي ندارد. ان
*** 



پاريِ س هنگام خاك باب: اندرز دادن مردم بر سر قبر (به -160
 مرده)

٩٥٢-  ٍّ أتَانَا رسوُل اهللا عن يلَعِ
َ
ِد، ف

َ
نَّا يِف َجَناَزٍة يف بَقيِع الَغْرق

ُ
َ�َقَعَد،  قال: ك

اَل: 
َ
تِِه، ُ�مَّ ق ُت بِِمْخرَصَ

ُ
َس وََجَعَل َ�ْنك

َّ
ٌة َ�َنك ُ َوَمَعُه ِ�ْرَصَ

َ
َعْدنَا َحْوهل

َ
َما ِمْنُ�ْم ِمْن أَحٍد «َو�

تَِب َمْقعَ 
ُ
ْد ك

َ
ال َ�تَّلِكُ ىلَعَ ». ُدهُ ِمَن انلَّارِ َوَمْقَعُدهُ ِمَن اجَلنَّةِ إِال َوق

َ
فقالوا: يَا رسوَل اهللا، أف

ُ...«كَِتابَنا؟ َ�َقاَل: 
َ

 ُميرٌَس لَِما ُخلَِق هل
ٌّ

وا؛ فلك
ُ
ر َ�َماَم احلديث.». اْ�َمل

َ
 )1([متفق علیه] وذك

اي  ییع جنازهمشغول تش "بقیع الغرقد"گوید: در قبرستان  می علی ترجمه:
نزدمان آمد و نشست. ما نیز پیرامونش نشستیم. آن بزرگوار سرش  اهللا بودیم؛ رسول

گاه فرمود:  زد؛ آن را پایین انداخت و با عصایی که با خود داشت، به زمین می
که جایگاهش در بهشت یا  یک از شما (و هیچ انسانی) وجود ندارد، مگر این هیچ«

خدا! پس چرا (عمل را کنار  ض کردند: اي رسولعر». دوزخ، مشخص شده است
خیر؛ بلکه) عمل کنید. زیرا «(نگذاریم و) به سرنوشت خود، دل نسپاریم؟ فرمود: 

ي  و سپس همه». گیرد که براي آن آفریده شده است هرکس، در مسیري قرار می
 حدیث را ذکر کرد.

 شرح
 ».سپاريِ مرده) هنگام خاك باب: موعظه بر سر قبر (به« گوید:  می /مؤلف

گرداند؛ چه با  هایشان را نرم می موعظه، یعنی اندرز دادن مردم با مطالبی که دل
تشویق به انجام کارهاي نیک باشد و چه با ترساندن از کارهاي زشت. بهترین، 

 گونه که اهللا ترین و سودمندترین پند براي قلب، قرآن کریم است؛ همان بزرگ
 فرماید: می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � وۡ  ُ�مَءتۡ َجا ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ِعَظةٞ مَّ ٓ  رَّ ُدورِ ٱ ِ�  لَِّما ءٞ وَِشَفا  ىوَُهدٗ  لصُّ
    ]٥٧:  يونس[  ﴾٥٧ ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  ةٞ َورَۡ�َ 

ي بهبودي و درمان  راستی پندي از سوي پروردگارتان آمده که مایه اي مردم! به
 رحمتی براي مومنان است.هاست و هدایت و  ست که در سینه هایی بیماري

 .2467)؛ و صحیح مسلم، ش: 4945، 1362، ش: (صحیح بخاري )1(
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که عقل دارد یا با حضور جان و دل، به حقایق و پندها لذا قرآن براي کسی 
تر مردم با قرآن پند  هاي بیش ترین پند و اندرز است؛ اما دل سپارد، بزرگ گوش می

ها که قرآن را  ي این هایشان، سخت است. اهللا متعال درباره گیرد. زیرا دل نمی
گونه که  پندارند، همین تعبیر را بیان فرموده است؛ همان یان میهاي پیشین افسانه

 فرماید: می

َ�ٰ  قَاَل  ُتَناَءاَ�ٰ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إَِذا﴿
َ
 ٱ ِط�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ� ۖ  ١٣ وَّ ٰ  َرانَ  بَلۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�ِِهم َ�َ ْ  مَّ  َ�نُوا

    ]١٤  ،١٣: املطففني[  ﴾١٤ ِسُبونَ يَ�ۡ 
هاي پیشینیان است. هرگز چنین نیست؛  گوید: افسانه انده شود، میو چون آیات ما بر او خو

 هایشان زنگار بسته است. شوند، بر دل بلکه گناهانی که همواره مرتکب می

توانند حقایق و  بندد و نمی هایشان زنگار می ي گناهانشان، دل یعنی: در نتیجه
نهد و در  ها منت می ر آنب هاي قرآن را دریابند؛ بر خالف پرهیزگاران که اهللا آموزه

کنند. امید است که اهللا متعال ما را در  نتیجه حقایق و رهنمودهاي قرآن را درك می
ي پرهیزگاران قرار دهد. شاید دیده باشید که اهللا متعال به برخی از مردم،  جرگه
ي  کنند، شنوندگان از موعظه وري و علم و دانشی داده است که وقتی موعظه می سخن

گردد که از شنیدن قرآن بدین  هایشان نرم می شوند و دل اي متأثر می اندازه بهایشان 
 شوند. اندازه متأثر نمی

». اي بودیم مشغول تشییع جنازه "بقیع الغرقد"در قبرستان «گوید:  می علی
ست که  باشد. و غرقد، نامِ درختی ي منوره می بقیع، نامِ گورستان مشهوري در مدینه

بقیع "ی این درخت در بقیع که قبرستان ساکنان مدینه بود، این مکان به خاطر فراوان به
براي مردگان مدفون در بقیع، دعا کرد و سه بار گفت:  مشهور شد. پیامبر "الغرقد

 .»اللَُهمَّ اْغِفْر ألْهِل بَِقيع الَغْرَقدِ «
تشریف آورد و  اي بودند که پیامبر مشغول تشییع جنازه #باري اصحاب

نیز اطرافش نشستند. آن بزرگوار سرش را پایین انداخت و با  #صحابهنشست؛ 
یک از شما (و هیچ  هیچ«گاه فرمود:  زد؛ آن عصایی که با خود داشت، به زمین می

». که جایگاهش در بهشت یا دوزخ، مشخص شده است انسانی) وجود ندارد، مگر این
شت هرکسی مشخص شده ها و زمین، سرنو پنجاه هزار سال پیش از آفرینش آسمان

ي رستگاران قرار دهد. وقتی  خواهیم که ما را در جرگه است. از اهللا متعال می
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خدا! پس چرا (عمل را  اي رسول«عرض کردند:  #چنین فرمود، صحابه اهللا رسول
یعنی: چه نیازي به عمل است؟ » کنار نگذاریم و) به سرنوشت خود، دل نسپاریم؟

ر نگذارید؛ بلکه) عمل کنید. زیرا هرکس، در مسیري قرار خیر؛ عمل را کنا«(فرمود: 
اهل سعادت در مسیرِ کارهاي نیک «یعنی: ». گیرد که براي آن آفریده شده است می

گیرند و اهل شقاوت در مسیرِ کارهاي زشت. سپس این آیات را قرائت نمود  قرار می
 که اهللا متعال فرموده است:

ا﴿ مَّ
َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
َق  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ ِ  وََصدَّ هُ  ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ ا ٧ ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  ۥفََسنُيَّ�ِ مَّ

َ
 َمنۢ  َوأ

َب  ٨ َ�ٰ تَغۡ سۡ ٱوَ  َ�َِل  ِ  َوَ�ذَّ هُ  ٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ     ]١٠  ،٥: الليل[  ﴾١٠ ىٰ ُعۡ�َ لِلۡ  ۥفََسنُيَّ�ِ
ک االهی را ي) نی اما کسی که (مالش را در راه اهللا) بخشید و تقوا پیشه کرد و (آیین و وعده

تصدیق نمود، پس او را در مسیري آسان (که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است) 
نیاز دانست و آیین  قرار خواهیم داد. ولی کسی که بخل ورزید و خود را (از پاداشِ االهی) بی

ي نیک االهی را تکذیب کرد، پس او را در مسیر دشواري (که همان گمراهی و در  و وعده
 ه دوزخ است،) قرار خواهیم داد.نتیج

یک از ما  فرمود: کار نیک انجام بده و به سرنوشت خویش دل مسپار. هیچ
که کسی کار نیک  داند که چه سرنوشتی دارد و در تقدیر او چه آمده است؟ همین نمی

آید و  شمار می اي براي او به ها قرار دارد، خود مژده دهد و در مسیر نیکی انجام می
عمل کنید؛ زیرا «فرمود:  اهللا ي نیکوکاران است. رسول دهد که او، در جرگه نشان می

لذا اي برادر مسلمان! ». گیرد که براي آن آفریده شده است هرکس، در مسیري قرار می
کند، پس شما را مژده  اگر دیدید که اهللا متعال، کردار نیکوکاران را براي شما فراهم می

بند نماز و زکات و دیگر کارهاي  قرار دارید؛ اگر پايباد که در شمارِ اهل سعادت 
شاءاهللا جزو اهل  نیک بودید و تقواي االهی داشتید، بدانید و امیدوار باشید که ان

 فرماید: سعادت هستید؛ زیرا اهللا متعال می

ا﴿ مَّ
َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
َق  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ ِ  َوَصدَّ هُ  ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ   ﴾٧ ىٰ يُۡ�َ لِلۡ  ۥفََسُنَيّ�ِ

    ]٧  ،٥: الليل[ 
ي) نیک االهی را  اما کسی که (مالش را در راه اهللا) بخشید و تقوا پیشه کرد و (آیین و وعده

تصدیق نمود، پس او را در مسیري آسان (که انجام اعمالِ نیک و در نتیجه بهشت است) 
 دهیم. قرار می
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کارهاي زشت دیدید و اگر وضعیت شما، عکسِ این حالت بود و خود را مشتاقِ 
توبه کنید  خود آیید و به سوي اهللا و به انجامِ کارهاي نیک رغبت نداشتید، پس به

ها قرار دهد.  شما را در مسیر نیکی کار شوید تا اهللا و براي نجات خویشتن دست به
قدر که گناه کرده باشید، اهللا متعال  بدانید که هر وقت به سوي اهللا روي آورید، هر چه

 فرماید: گونه که می کند؛ همان آورد و از شما استقبال می به سوي شما روي مینیز 

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِۚ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  فِرُ َ�غۡ  �َّ

نُوَب ٱ ُّ�  ۚ    ]٥٣: الزمر[  ﴾َ�ِيًعا
اید! از رحمت اهللا  روي در گناهان به خویشتن ستم کرده زیادهبگو: اي بندگان من که با 

 آمرزد. ي گناهان را می گمان اهللا، همه ناامید نباشید. بی

نشیند، و مردم نیز پیرامونش  رود و می بنابراین، هنگامی که انسان به قبرستان می
گونه که در  گونه که مناسب است، آنان را پند و اندرز دهد. همان نشینند، باید آن می

 #آمده است که یکی از انصار $حدیث علی یا حدیث عبدالرحمن بن سمره
ي وي به قبرستان آمد. یارانش را دید که  براي تشییع جنازه درگذشته بود و پیامبر

احترام  نیز پیرامونش نشستند و به #جا نشست. اصحاب ندن قبر بودند؛ آنکَمشغولِ 
حرکت بودند که گویا روي سرشان پرنده  بی اي گونه و حرمت مجلسش به پیامبر

ي نزول فرشتگان رحمت و  آنان را پند و اندرز داد و درباره نشسته است. پیامبر
فرشتگان عذاب در هنگام مرگ انسان سخن گفت. این موعظه در حدیثی طوالنی 

ان که کسی در قبرست اي از اندرز دادن مردم بر سر قبر است. البته این آمده و نمونه
ثابت نشده  عنوان سخنران بایستد و شروع به موعظه و سخنرانی کند، از پیامبر به

عمل کنید؛ یعنی وقتی مردم  است و سنت نیست. سنت، این است که همانند پیامبر
اند و خاك سپاريِ مرده به پایان نرسیده است، همانند مجالس عادي با مردم  نشسته

در این باره  /ید. برخی از مردم از بابی که نوويبنشینید و پیرامون مرگ سخن بگوی
در صحیح خود با همین عنوان آورده است،  /استناد بابی که بخاري گشوده و نیز به

خیزد و  اند که خطیب یا سخنرانی در قبرستان در میان مردم برمی چنین برداشت کرده
عادي، به  به سبک سخنرانی یا خطابه، با صداي بلند و خارج از چارچوب مجالس

ست. موعظه در کنار قبر، باید  پردازد. این، برداشت نادرستی موعظه و سخنرانی می
که قبرستان به منبري براي سخنرانی تبدیل شود. پند دادن  مطابق سنت باشد؛ نه این
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مردم بر سر قبر، بدین صورت است که انسان نشسته باشد و با صداي آهسته، در 
که به  ر در او نمایان است، اطرافیانش را پند دهد؛ نه اینحالی که آثار اندوه و تفک

ي نزدیک دشمن بیم  روش سخنرانان، با صداي بلند یا همانند کسی که از حمله
سازد؛  هرکه را بخواهد، از فضل خویش برخوردار می دهد، سخنرانی کند. اهللا می

ز نصوص و متون دینی اي ا هاي نادرستی از پاره اما متأسفانه برخی از مردم برداشت
 کند. دارند. اهللا متعال هرکه را بخواهد، به راه راست هدایت می

*** 
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 قبرش براي لحظاتی به منظور دعا براي او و استغفار و قرائت

يب عمرو  -٩٥٣
َ
بُو يل� -وعن أ

َ
بُو عبد اهللا، وقيل: أ

َ
قال:  مان بن عفانعث -وقيل: أ

ْيِه، وقال:  اَكَن انلَّيبُّ 
َ
َف َعل

َ
ِن الَميِِّت َو�

ْ
 ِمن َدف

َ
َرغ

َ
ُ «إَِذا ف

َ
وا هل

ُ
اْسَتْغِفُروا ألِخيُ�ْم َوَسل

إنَُّه اآلَن �ُسأُل 
َ
بِيَت؛ ف

ْ
 )1([روایت ابوداود] ».اتلَّث

 امبرگوید: پی می عثمان بن عفان -یا ابوعبداهللا یا ابولیلی -ابوعمرو ترجمه:
براي برادرِ خویش، درخواست «فرمود:  ایستاد و می پس از دفن میت، باالي قبرش می

 ».شود آمرزش و پایداري کنید که اینک (در قبر) از او سؤال می

ْدَر َما ُ�ْنَحُر  وعن عمرو بن العاص -٩٥٤
َ
رْبِي ق

َ
أ�ِيُموا َحْوَل �

َ
قال: إَِذا َدَ�ْنُتُموِ�، ف

مُ  . َجُزوٌر، َو�َُقسَّ َراِجُع بِِه ُرُسَل َر�ِّ
ُ
َم َماَذا أ

َ
ْسَتأ�َِس بُِ�ْم، وَأْعل

َ
ُمَها َحىتَّ أ

َ
[روایت  حل

 )2(مسلم]
گاه که مرا در قبر  آن«روایت است که فرمود:  از عمرو بن عاص ترجمه:

کُشند و گوشتش را تقسیم  اي که یک شتر را می اندازه گذاشتید، در اطراف قبرم به
و ببینم به  -و وحشت من از میان برود -تا با شما اُنس بگیرم  کنند، بمانید می

 ».دهم فرستادگان پروردگارم، چه جوابی می
مستحب است که پس از دفن میت، بخشی «گفته است:  /[نووي گوید: شافعی

 )3(».]ي قرآن ختم گردد، خوبست از قرآن تالوت شود و اگر همه

 

 

نیز  133؛ وي، در المشکاة، ش: 155ص:  /؛ احکام جنایز، از آلبانی945صحیح الجامع، ش:  )1(
 این حدیث را صحیح دانسته است.

 .121صحیح مسلم، ش:  )2(
خن به امام ي انتساب این س ي همین کتاب پیرامونِ این موضوع، یعنی درباره در مقدمه /آلبانی )3(

 مفصل سخن گفته است. /شافعی
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 شرح
باب: دعا براي مرده پس از «گوید:  می» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

». دفن او و نشستن در کنار قبرش براي لحظاتی به منظور دعا و استغفار براي وي
ي پروردگار،  آیند و از او درباره گذارند، دو فرشته نزدش می وقتی مرده را در قبر می

ایستاد  می پس از دفن میت، باالي قبرش رو پیامبر پرسند. از این دین و پیامبرش می
براي برادرِ خویش، درخواست آمرزش و پایداري کنید که اینک (در «فرمود:  و می

سپاري میت، لحظاتی بایستید و براي برادر  لذا پس از خاك». شود قبر) از او سؤال می
و » یا اهللا! او را بیامرز؛ یا اهللا! او را استوار و پایدار بگردان«خویش دعا کنید و بگویید: 

کرد و سپس  دعایش را سه بار تکرار می عا را سه بار تکرار کنید؛ زیرا پیامبراین د
نشست. این،  گشت و براي ذکر و قرائت و استغفار نمی بدون توقف باز می

نقل کرده که آن  از عمرو بن عاص /ست که در سنت آمده است؛ مؤلف چیزي
اي که  اندازه اطراف قبرم به گاه که مرا در قبر گذاشتید، در آن«بزرگوار فرموده است: 

و  -کنند، بمانید تا با شما اُنس بگیرم  کُشند و گوشتش را تقسیم می یک شتر را می
با ». دهم و ببینم به فرستادگان پروردگارم، چه جوابی می -وحشت من از میان برود

چه که از سنت نبوي ثابت است، این، نظِر شخصی و اجتهاد عمرو بن  توجه به آن
تر  از روش دیگران کامل باشد که با آن موافق نیستیم؛ زیرا روش پیامبر می عاص

کُشند و گوشتش را  اي که یک شتر را می اندازه پس از دفن میت به است و پیامبر
ترین  ماند و به یارانش نیز چنین فرمانی نداده است. بیش کنند، کنار قبر نمی تقسیم می

ود که به آنان فرمان داد که لحظاتی سرِ قبرش چیزي که به یارانش فرمود، این ب
بایستند و براي او درخواست آمرزش و پایداري کنند؛ سنت، همین است و بس. و 

شدند. اما موضوع قرائت قرآن در کنار قبر و ایصال ثوابش به  گاه مردم پراکنده می آن
باشد که سرِ  میترین دیدگاه، مکروه است؛ یعنی براي انسان مکروه  میت، بنا بر صحیح

باشد و ثبوتی  جا بایستد یا بنشیند و قرآن بخواند؛ زیرا این، بدعت می قبري برود و آن
لذا ». ست هر بدعتی، گمراهی«. یعنی: »لكُّ بدعٍة ضاللةٌ «فرموده است:  ندارد؛ پیامبر

 باشد. ترین حالت این کار، این است که بدعت می کم
*** 
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 فرماید: اهللا متعال می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ�  َسَبُقونَا �َّ
 ِ     ]١٠: احلرش[  ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

ما و برادرانمان  گویند: اي پروردگارمان! (و نیز اموال فیء از آنِ) آیندگان ایشان است که می
 را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز.

 

اَل لِلنَّيِبِّ &وعن اع�شة -٩٥٥
َ
ْو : أنَّ رجالً ق

َ
َراَها ل

ُ
ُتلَِتْت َ�ْفُسَها وَأ

ْ
�ِّ ا�

ُ
: إنَّ أ

اَل: 
َ
ُت َ�ْنَها؟ ق

ْ
ق َها أْجٌر إْن تََصدَّ

َ
ْت، َ�َهْل ل

َ
ق َمْت تََصدَّ

َّ
 )2([متفق علیه] ».َ�َعمْ «تََ�ل

گفت: مادرم به مرگ ناگهانی  گوید: مردي به پیامبر می &عایشه ترجمه:
داد (یا براي صدقه  کرد، صدقه می گمانم اگر فرصت حرف زدن پیدا می درگذشت؛ به

نمود). آیا اگر از سوي او صدقه دهم، پاداشی براي او خواهد بود؟  دادن سفارش می
 ».آري«فرمود:  پیامبر

يب هر�ر -٩٥٦
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا ةوعن أ

َ
ُه إِال ِمْن  اإل�سانإَِذا َماَت «ق

ُ
اْ�َقَطَع َ�َمل

 ُ
َ

ٍ َصالٍِح يَْدُعو هل
َ

ْو َودل
َ
ٍم يُنَْتَفُع بِِه، أ

ْ
ْو ِعل

َ
الٍث: َصَدقٍة َجار�ٍَة، أ

َ
 )3([روایت مسلم] ».ث

میرد،  هنگامی که انسان می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ي جاري، یا علمی که دیگران از آن نفع  شود؛ مگر در سه مورد: صدقه قطع می عملش

 ».کند برند یا فرزند صالحی که برایش دعا می می
 شرح

باب صدقه دادن از سوي میت و دعا «گوید:  می» الصالحین ریاض«در  /مؤلف
 فرماید: می وي سپس این آیه را ذکر کرده است که اهللا». براي او

 ي این کتاب، این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داده است. [مترجم] در مقدمه /آلبانی )1(
 .1004؛ و صحیح مسلم، ش: 1388صحیح بخاري، ش:  )2(
 .1631صحیح مسلم، ش:  )3(
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ِ ٱوَ ﴿ ٓ  ينَ �َّ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ�  َسَبُقونَا �َّ
 ِ ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا   ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
    ]١٠: احلرش[ 

گویند: اي پروردگارمان! ما و برادرانمان  یندگان ایشان است که می(و نیز اموال فیء از آنِ) آ
اي نسبت به مؤمنان قرار  هایمان هیچ کینه را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز.و در دل

 ي مهرورزي. گمان تو، بخشاینده مده؛ اي پروردگارمان! بی

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ گام در  دارد که پس از دو گروه پیشبه کسانی اشاره  ﴾ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا
پیش از مهاجران در سراي  #آیند. انصار می #اسالم، یعنی پس از مهاجران و انصار

هر حال این امت، سه  ایمان، یعنی در مدینه جاي گرفتند و راه ایمان را برگزیدند. به
 اند: دسته

اند.  ها آمده اینمهاجران، انصار، و آیندگان و پیروان ایشان یا کسانی که پس از 
اهللا متعال در دو جاي قرآن کریم، این سه دسته را نام برده است؛ یکی، این آیه که 

 فرماید: می

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ  رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ

ُ ٱ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ      ]١٠٠: وبةالت[  ﴾هُ َ�نۡ  َورَُضوا
نیکی از آنان  اهللا، از پیشگامان نخستین (اسالم، یعنی از) مهاجران و انصار و از کسانی که به

 پیروي نمودند، راضی است. و آنان نیز از اهللا خشنودند.

 فرماید: که می» حشر«ي  و نیز در سوره

ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ مۡ  مۡ رِهِ دَِ�ٰ  ِمن رُِجوا

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� َّ� 

ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ ِينَ ٱوَ  ٨ ِدقُونَ ل�َّ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ َّ� 

ٓ  َحاَجةٗ  ورِهِمۡ ُصدُ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  ا  ّمِمَّ
 ْ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ ِينَ ٱوَ  ٩ لُِحونَ ُمفۡ ل َّ�  ٓ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا

ٰ َوِ�ِخۡ  ِ ٱ نَِناَ� ِ  َسَبُقونَا ينَ �َّ ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  َر�ََّنا
    ]١٠  ،٨: احلرش[  ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك 
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ست که از دیار و اموالشان بیرون رانده  ء) از آنِ فقیران مهاجري (و بخشی از اموال فی
کنند.  طلبند و اهللا و پیامبرش را یاري می ) و خشنودي او را میاند؛ فضل (و نعمت اهللا شده

چنین از آن) کسانی (است) که پیش از مهاجران در سراي  (و هم  ایشان، همان راستگویانند.
اند،  هجرت جاي گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده

چه به مهاجران داده شده است، احساس  ازي به آنهایشان دغدغه و نی دوست دارند و در دل
دهند؛ گرچه خودشان بسیار نیازمند باشند. و کسانی  کنند و (آنان را) بر خود ترجیح می نمی

و (نیز از آنِ) آیندگان ایشان   که از آز و بخلِ نفس خویش مصون بمانند، همان رستگارانند.
انمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، گویند: اي پروردگارمان! ما و برادر است که می

گمان تو،  اي نسبت به مؤمنان قرار مده؛ اي پروردگارمان! بی هایمان هیچ کینه بیامرز و در دل
 ي مهرورزي. بخشاینده

محبت دارد و برایشان استغفار و درخواست  #لذا هرکه را دیدید که به صحابه
شود؛ و اگر  بزرگواران محشور میکند، بدانید که چنین شخصی با آن  آمرزش می

دهد و به آنان محبت ندارد و برایشان  دشنام می #کسی را دیدید که به صحابه
اي از این  کند، بدانید که چنین شخصی هیچ بهره استغفار و درخواست آمرزش نمی

در  #دور است و صحابه نیز از او دورند؛ زیرا اصحاب #امت ندارد و از صحابه
در  گونه که پیامبر هستند؛ همان اهللا ي میان ما و رسول واسطهرساندن شریعت، 

ي میان ما و پروردگارمان است و سخن پروردگارمان را به ما رسانید.  این امر، واسطه
بدگویی کند، گویا از  $ویژه ابوبکر و عمر ها به رو اگر کسی از این واسطه از این

مطلق برترین و بهترین پیروان پیامبران  طور ها به ي شریعت بد گفته است؛ زیرا آن همه
اهللا علیهم اجمعین از  یک از پیروان موسی، ابراهیم، عیسی و محمد صلی بودند و هیچ

اي  پردازد که ذره برتر نبوده است. لذا کسی به بدگویی از آنان می $ابوبکر و عمر
 #حابهجویی از ص چنین کسی که به بدگویی و عیب ایمان در دلش وجود ندارد. هم

 فرماید: می رو اهللا گیرد. از این خرده می پردازد، در حقیقت بر دینِ اهللا می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ�  َسَبُقونَا �َّ
 ِ     ]١٠: احلرش[  ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

گویند: اي پروردگارمان! ما و برادرانمان را  شان آمدند،(و) میکه پس از ای ... و (نیز از آِن) آنان
 که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز.

 استدالل کرده است که: مردي به پیامبر &به حدیث عایشه /سپس مؤلف
کرد،  گمانم اگر فرصت حرف زدن پیدا می گفت: مادرم به مرگ ناگهانی درگذشت؛ به



 481   دادن از سوي میت و دعا براي او باب: صدقه

نمود). آیا اگر از سوي او صدقه دهم،  قه دادن سفارش میداد (یا براي صد صدقه می
 ».آري«فرمود:  پاداشی براي او خواهد بود؟ پیامبر

اي  گر جواز صدقه دادن از سوي میت است؛ یعنی وقتی صدقه این حدیث، نشان
دهید، نیت کنید که از جانب پدر یا مادر یا برادر، یا خواهرتان یا از سوي هر  می

رساند. به عبارت دیگر: ثوابش به او  اي باشد؛ این کار، به او نفع می مسلمانِ مرده
 )1(رسد. می

فرمود:  اهللا آمده است: رسول و اما دعا براي مرده؛ در حدیث ابوهریره
؛ زیرا سراي عمل، دنیاست و فرصت »شود میرد، عملش قطع می هنگامی که انسان می«

مرگ، نه جاي عمل است و نه فرصت آن.  یابد و پس از عمل، با مرگ انسان پایان می
شود؛ مگر در سه  میرد، عملش قطع می هنگامی که انسان می«فرمود:  رو پیامبر از این

برند یا فرزند صالحی که  ي جاري، یا علمی که دیگران از آن نفع می مورد: صدقه
 ».کند برایش دعا می
یات خویش، زمین یا ، این است که خود انسان در ح»ي جاري صدقه«منظور از 

، دانشِ »علم سودمند«المنفعه وقف کند. و  هر چیز دیگري را براي فقرا یا کارهاي عام
برند. و اما سومین  ماند و دیگران از آن سود می ست که پس از انسان می ماندگاري

؛ زیرا فرزند ناخلف به پدر »نماید فرزند صالحی که براي پدر و مادرش دعا می«مورد: 
ورزد. اما فرزند  ها نیز دریغ می کند و حتی از دعا کردن براي آن ش نیکی نمیو مادر

دارد و پس از مرگشان براي  صالح و شایسته دعایش را از پدر و مادرش دریغ نمی
جاست که به اهمیت توجه به تربیت و پرروشِ نیک فرزندانمان  کند. این آنان دعا می

وب و شایسته تربیت کنیم، هم براي خودشان بریم. زیرا اگر فرزندانمان را خ پی می
کنند. در میان این سه مورد، از همه  خوب است و هم براي ما؛ چون براي ما دعا می
 زنم: برتر، دانشِ سودمند است. براي شما چند مثال می

بود؛ وي، گاه از شدت گرسنگی  اهللا ترین اصحاب رسول جزو عالم ابوهریره
ترِ مسلمانان از انبوه روایات و احادیثی که او براي ما  نک بیشافتاد؛ اما ای بر زمین می

ي  در مقدمه /عالمه آلبانیتر گذشت، این موضوع جاي بحث و تأمل دارد و  گونه که پیش همان )1(
 همین کتاب به نقد و بررسی این دیدگاه پرداخته است. [مترجم]
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اي جاري براي او در مقایسه با  جویند و این، خود صدقه نقل کرده است، بهره می
 رسید. انجام می ست که در دوران وي به صدقات و کارهاي نیکی

اري براي هاي ماندگ اند، درس امام احمد و ابوالعباس حرانی که اینک از دنیا رفته
شمار  بها به هایشان در اختیار ماست که میراثی گران اند؛ زیرا کتاب جا گذاشته ما به

ي ماندگار تا دورانِ  همه نفع و فایده ترین بازرگان آن دوران این آید. آیا از بزرگ می
ما، باقی مانده است؟! هرگز؛ لذا از این سه مورد، علم و دانش از همه برتر است؛ زیرا 

میرد؛ اما دانشی که براي  رود و فرزند صالح نیز می ي جاري، از میان می ا صدقهبس چه
گونه  باشد. لذا همان بخواهد، ماندگار می مسلمانان سودمند است، تا زمانی که اهللا

که امام احمد فرموده است: مشتاق کسب علم و دانش باشید که هیچ چیزي با آن 
گري که نیتش درست است. پس در  و پژوهشکند؛ البته براي دانشجو  برابري نمی

جهت کسب علوم شرعی و علوم مربوط به آن از قبیل زبان و ادبیات عرب و امثال 
شاءاهللا هم خودتان از این علوم بهره ببرید و هم به دیگران نفعی  آن بکوشید تا ان

 برسانید.
*** 
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وا جِبَ  عن أ�ٍس  -٩٥٧ ْيَها َخْ�اً َ�َقاَل انلِّيَبُّ قال: َمرُّ
َ
َنْوا َعل

ْ
�
َ
أ
َ
ُ�مَّ ». وََجَبْت : «َناَزٍة ف

اً، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ْيَها رَشّ
َ
َنْوا َعل

ْ
أ�

َ
ْخَرى، ف

ُ
وا بِأ : َما َ�َقاَل عمر بن اخلطاب». وََجَبْت : «َمرُّ

ُ «وََجَبت؟ َ�َقاَل: 
َ

وََجبْت هل
َ
ْيِه َخْ�اً، ف

َ
نَْيُتْم َعل

ْ
ُ َهَذا أث

َ
وََجَبْت هل

َ
اً، ف ْيِه رَشّ

َ
نَْيُتْم َعل

ْ
 اجَلنَُّة، وَهَذا أث

رِض 
َ
 )1([متفقٌ علیه] ».انلَّار، أْ�ُتْم ُشَهَداُء اهللاِ يف األ

نیکی یاد  اي گذشتند و از او به گوید: (صحابه) از کنار جنازه می انس ترجمه:
گري گذشتند و او را ي دی سپس از کنار جنازه». واجب شد«فرمود:  کردند. پیامبر

پرسید: چه چیزي  عمر بن خطاب». واجب شد«فرمود:  نکوهش کردند. پیامبر
شخص نخست را ستودید؛ پس بهشت برایش واجب شد و از «واجب شد؟ فرمود: 

بدي یاد کردید؛ پس آتش دوزخ بر او واجب گشت. شما، گواهانِ اهللا  شخص دوم به
 ».در زمین هستید

يب األسْ  -٩٥٨
َ
ابوعن أ  ُ�َمَر بِن اخَلطَّ

َ
ْسُت إىِل

َ
َجل

َ
ِدْمُت الَمِديَنَة، ف

َ
اَل: ق

َ
َ�َمرَّْت  َوِد ق

ِ�َ ىلَعَ َصاِحبِ 
ْ
ث
ُ
أ
َ
ْخَرى ف

ُ
ِ�َ ىلَعَ َصاِحبَِها َخْ�اً، َ�َقاَل ُ�َمُر: وََجَبْت، ُ�مَّ ُمرَّ بَأ

ْ
ث
ُ
أ
َ
َها بِهْم َجَناَزٌة، ف

اَل َخْ�اً، َ�َقاَل ُعمُر: وََجَبْت، ُ�مَّ مُ 
َ
اً، َ�َقاَل ُعمر: وََجَبْت ، ق ِ�َ ىلَعَ َصاِحبَِها رَشّ

ْ
ث
ُ
أ
َ
رَّ بِاثلَّاثِلَِة، ف

اَل انلَّيِبُّ 
َ
ُت كما ق

ْ
ل
ُ
اَل: ق

َ
بُو األسوِد: فقلُت: َوَما وََجَبْت يَا أْمَ� الُمؤِمنَ�؟ ق

َ
َما ُمْسلٍِم : «أ ُّ��

ُه اُهللا اجَلنَّ 
َ
ُ أْرَ�َعٌة خِبٍَ�، أْدَخل

َ
اَل: ». ةَ َشِهَد هل

َ
ٌة؟ ق

َ
الث

َ
َنا: َوث

ْ
ةٌ «فُقل

َ
الث

َ
اَل: »َوث

َ
َناِن؟ ق

ْ
؛ فقلنا: َوا�

َنانِ «
ْ
ُ َعن الواِحِد.». َوا�

ْ
هل

َ
ْم �َْسأ

َ
 )2([روایت بخاري] ُ�مَّ ل
نشسته بودم؛  گوید: به مدینه آمده و نزد عمر بن خطاب ابواالسود می ترجمه:

فرمود:  نیکی یاد شد. عمر از آن بهجا عبور دادند و  اي از آن در این میان جنازه
نیکی یاد  جا عبور دادند و از او نیز به ي دیگري از آن سپس جنازه». واجب شد«

ي سومی عبور داده شد و صاحبش  گاه جنازه آن». واجب شد«فرمود:  گردید. عمر
گوید: گفتم: اي امیر  ابواالسود می». واجب شد«فرمود:  را نکوهش کردند. عمر

 .949؛ و صحیح مسلم، ش: 1367صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1368صحیح بخاري، ش:  )2(
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را بازگو کردم که  ! چه چیزي واجب شد؟ پاسخ داد: من، سخن پیامبرمؤمنان
) او را وارد بهشت نیکی یاد کنند، اهللا( هر مسالنی که چهار نفر از او به«فرمود: 

اگر) سه نفر (هم گواهی دهند، «(گفتیم: (گواهیِ) سه نفر چه؟ فرمود: ». گرداند می
گونه  اگر) دو نفر (نیز گواهی دهند، این«( گفتیم: دو نفر چه؟ فرمود:». گونه است) این

 ي گواهی یک نفر نپرسیدیم. و از آن بزرگوار درباره». است)
 شرح

». باب: تعریف مردم از مرده«گوید:  می» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف
بدي. و این،  کنند و یا به نیکی یاد می یاد مردم از مرده به دو صورت است: یا از او به

 دانند، بستگی دارد. اش می چه که درباره به آن
را  و نیز ماجراي ابواالسود با عمر بن خطاب سپس مؤلف، حدیث انس

با همراهانش از کنار  آمده است که پیامبر ذکر کرده است. در حدیث انس
». واجب شد«فرمود:  نیکی یاد کردند. پیامبر اي گذشت. اصحاب از او به جنازه

فرمود:  ي دیگري گذشتند و او را نکوهش کردند. پیامبر سپس از کنار جنازه
خدا! چه چیزي واجب شد؟ فرمود:  پرسید: اي رسول عمر بن خطاب». واجب شد«

بدي  شخص نخست را ستودید؛ پس بهشت برایش واجب شد و از شخص دوم به« 
اهللا  ».یاد کردید؛ پس آتش دوزخ بر او واجب گشت. شما، گواهانِ اهللا در زمین هستید

 داند؛ ولی گویا شخص دوم از منافقان بوده است. زیرا در دوران پیامبر بهتر می
کردند، اما در باطن  ظاهر ادعاي اسالم می منافقان فراوانی در مدینه وجود داشتند که به

ي دوزخ است؛ مگر کسی که توبه کند.  ترین رده کافر بودند. جایگاه منافقان در پایین
نیکی یاد کنند،  اي به گر این است که اگر مسلمانان از مرده یث بیانهر حال این حد به

چنین اگر از  شود. هم ست و بهشت بر وي واجب می بدین معناست که او بهشتی
ست و آتش دوزخ  دهد که آن شخص دوزخی بدي یاد کنند، این نشان می اي به مرده

ی مسلمانان در دوران ست: هیچ تفاوتی در میان گواه گردد. گفتنی بر او واجب می
 و پس از ایشان، وجود ندارد؛ زیرا حدیث ابواالسود با عمر بن خطاب پیامبر

بوده است. البته ما اهل سنت و جماعت بر این باوریم که  پس از دوران پیامبر
ست؛ مگر براي کسی که  دهیم که او، بهشتی یا دوزخی ي کسی گواهی نمی درباره
ست. مثالً براي خلفاي  ش بیان کرده باشد که بهشتی یا دوزخیا آشکارا درباره پیامبر
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ي مبشَّره گواهی  و براي سایر عشره #چهارگانه، یعنی: ابوبکر، عمر، عثمان و علی
بُو بَْ�ٍر يِف «فرموده است:  گونه که پیامبر اند؛ همان ها بهشتی داده است که این

َ
أ

َنَِّة، َوُ�ثْمَ 
ْ
َنَِّة، َوُ�َمُر يِف اجل

ْ
َنَِّة، اجل

ْ
َ�ْ�ُ يِف اجل َنَِّة، َوالزُّ

ْ
َحُة يِف اجل

ْ
َنَِّة، َوَطل

ْ
ٌّ يِف اجل َنَِّة، َويلَعِ

ْ
اُن يِف اجل

بُو ُ�بَيْ 
َ
َنَِّة، َوأ

ْ
َنَِّة، َوَ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َعوٍْف يِف اجل

ْ
َنَِّة، وََسِعيُد ْ�ُن َز�ٍْد يِف اجل

ْ
َدَة ْ�ُن وََسْعٌد يِف اجل
اِح يِف  َرَّ

ْ
َنَّةِ اجل

ْ
ست؛  ست؛ عثمان بهشتی ست؛ عمر بهشتی ابوبکر بهشتی«یعنی:  )1(.»اجل
 -وقاص بن ابی-ست؛ سعد  ست؛ زبیر بهشتی ست؛ طلحه بهشتی علی بهشتی

ست؛ و ابوعبیده  ست؛ عبدالرحمن بن عوف بهشتی ست؛ سعید بن زید بهشتی بهشتی
شتیان برشمرد. و نیز ي این ده نفر را جزو به همه پیامبر». ست بن جرّاح بهشتی

هفتادهزار نفر از این امت بدون «خبر داد که:  ؛ باري پیامبرعکاشه بن محصن
برخاست و گفت: از  عکاشه بن محصن». شوند حساب و عذاب، وارد بهشت می

مردي ». ها هستی تو، جزو آن«فرمود:  ها باشم. پیامبر اهللا بخواهید که من، جزو آن
عکاشه، «فرمود: ». ها باشم ز اهللا بخواهید که من نیز جزو آنا«دیگر برخاست وگفت : 

 )2(».در این زمینه بر تو پیشی گرفت
 فرماید: اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�  ۥَ�ُ  َهُروا

 ِ ن ٍض ِ�َعۡ  مۡ ِض�ُ َ�عۡ  رِ َكَجهۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب
َ
عۡ  َبَط َ�ۡ  أ

َ
نُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
  ﴾٢ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ

    ]٢: احلجرات[ 
گونه سخن نگویید که با  اي مؤمنان! صداهایتان را فراتر از صداي پیامبر نبرید و با او، آن

 آنکه دریابید، اعمالتان نابود شود. گویید تا مبادا بی دیگر سخن می یک

داي بلندي داشت، پس از نزول این آیه ترسید و که ص ثابت بن قیس
پس  آمد. پیامبر نشین شد و از ترس اینکه عملش تباه شود، از خانه بیرون نمی خانه

بَْل تَِعيُش «که متوجه غیبتش شد، کسی را نزدش فرستاد و به او مژده داد که:  از این

)؛ و تخریج العقیدة 6111، 6110؛ و المشکاة، ش: (2946ر.ك: صحیح الترمذي، ش:  صحیح است؛ )1(
 ./عالمه آلبانی ) از728الطحاویۀ (

 گذشت. 75ي  شماره تر به دیث و تخریج آن، پیشاین ح )2(
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َنَّةَ 
ْ
يًدا، وُ�ْقتَُل َشِهيًدا َوتَْدُخُل اجل کنی و به  ستوده (و سرافراز) زندگی می«یعنی:  )1(.»مَحِ

به بهشتی بودن وي  لذا هرکسی که پیامبر». شوي رسی و وارد بهشت می شهادت می
آشکارا  ست و هرکه پیامبر دهیم که بهشتی گواهی داده باشد، ما نیز گواهی می

شخص  دهیم که آن ست، ما هم گواهی می اش بیان کرده باشد که دوزخی درباره
اند.  اي تصریح کرده چنین قرآن کریم به دوزخی بودن عده و هم ست. پیامبر وزخید

 فرماید: می ي ابولهب که عموي پیامبر گونه که اهللا متعال درباره همان

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
ٓ  ١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ �ۡ  َما

َ
 �نَارٗ  َ�ٰ َسَيۡص  ٢ َكَسَب  َوَما ۥَماُ�ُ  هُ َ�نۡ  َ�ٰ أ

تُهُ مۡ ٱوَ  ٣ لََهبٖ  َذاَت 
َ
َسدِۢ  ّمِن لٞ َحبۡ  ِجيِدَها ِ�  ٤ َطبِ �َۡ ٱ َ�َّالَةَ  ۥَر�   ﴾٥ مَّ

    ]٦  ،١: املسد[ 

عاصم در اآلحاد والمثانی  )؛ و ابن ابی1002)؛ و رویانی (3/261روایت: حاکم در المستدرك ( )1(
)، از طریق 309)؛ و اصبهانی در دالئل النبوة (2/70)؛ و طبرانی در الکبیر (225) و الجهاد (3399(

صورت مرفوع. این، اسنادي  بن یزید بن جابر از عطاء خراسانی از دختر ثابت بن قیس به عبدالرحمن
کرد؛  کثرت اشتباه می به -در نقل روایت -که صدوق (راستگو) بود،  رغم این ضعیف است؛ زیرا عطاء به

نقل از زهري  به) 11/239چنین شرحِ حالی از دختر ثابت نیافتم. البته همانند این را معمر در الجامع ( هم
صورت مرسل از ثابت آورده است. در این روایت، زهري، محل اختالف است؛ و نیز روایت: طبرانی  به

) از طریق اوزاعی از زهري از محمد بن ثابت انصاري از پدرش 1/18) و االوسط (2/66در الکبیر (
گوید:  بن ثابت می) در شرح حال محمد 5/56صورت مرفوع؛ حافظ در التهذیب ( ثابت بن قیس به

دو در  رسد که روایت محمد بن ثابت از پدرش و نیز از سالم، مرسل باشد؛ زیرا ان نظر می چنین به«
جنگ یمامه کشته شدند و او (=محمد بن ثابت) خردسال بود؛ مگر اینکه در همان زمان، یعنی در دوران 

زهري از وي (=محمد بن ثابت)  چنین سماع طفولیتش چیزي از پدرش شنیده و حفظ کرده باشد... هم
) و 2/67)، و طبرانی در الکبیر (1001و نیز روایت: رویانی (». ثبوت نرسیده است درست نیست و به

صورت مرفوع.  ) از طریق زهري از اسماعیل بن محمد بن ثابت از ثابت به123ابن مبارك در الجهاد (
الخضر و ابراهیم بن سعد در این  صالیح بن ابیاین، روایت مالک و یونس بن یزید از زهري است؛ البته 

را از طریق زهري از اسماعیل از پدرش از ثابت  روایت با مالک و یونس بن یزید اختالف کرده و آن
صالح در آن دچار اشتباه شده «گوید:  ) می2/236اند. ابوحاتم در العلل ( صورت مرفوع روایت نموده به

 ».ست اسماعیل بن محمد بن ثابت اویسیاست؛ بلکه این روایت از زهري از 
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دست آورد،  کار و شکسته باد دو دست ابولهب و خودش نابود باد. مالش و آنچه به زیان
وري خواهد شد. و نیز همسرش (که در  زودي وارد آتش شعله سودي به حالش نبخشید. به

گویم. در گردنش  کش را می بیار معرکه بود؛ آري، همان) زنِ هیزم با پیامبر، آتش دشمنی
 ریسمانی از لیف خرماست (و در دوزخ زنجیري آتشین بر گردن دارد).

برد؛  سر می خبر داد که عمویش ابوطالب در باالترین قسمت دوزخ به پیامبر
ت که مغز سرش از آن، به یعنی در عمقِ کمِ آن، اما دو کفش آتشین در پاهاي اوس

 آید. جوش می
پدرت «خدا! پدرم کجاست؟ فرمود:  آمد و پرسید: اي رسول شخصی نزد پیامبر

عمرو بن لحی را در دوزخ دیدم که «فرمود:  چنین پیامبر هم». در دوزخ است
 )1(».کشید هایش را به دنبال خویش می روده

نیکی یاد  اتفاق از او به که امت بهي کسی  گوید: درباره عالمه ابوالعباس حرانی می
ست. مانند امام احمد، شافعی، ابوحنیفه، مالک، سفیان  دهیم که بهشتی کنند، گواهی می

کنند؛ لذا  نیکی یاد می ها به ي امت از آن ثوري، سفیان بن عیینه و دیگر امامانی که همه
گونه است؛  نیز ایناالسالم  ي شخص شیخ اند. درباره ها بهشتی دهیم که این گواهی می

ي اندك و ناچیزي که از  نمایند؛ مگر عده نیکی یاد می طور عموم از او به زیرا امت به
کردي داشته باشد و از  اند و هرکس چنین روي کرد عمومِ مسلمانان کناره گرفته روي

االسالم نیز  ي شیخ افتد. لذا درباره عموم مسلمانان کناره بگیرد، در آتش دوزخ می
را  آن /که بخاري ست. و این دیدگاه با حدیث عمر دهیم که بهشتی می گواهی

نیکی یاد  هرکس که چهار یا سه یا دو نفر از او به«شود:  روایت کرده است، تأیید می
ي گواهیِ یک  درباره از پیامبر #و صحابه». شود کنند، بهشت بر وي واجب می

 نفر سؤال نکردند.
ي بهشتیان قرار دهد و ما را بر آتش  ما را در جرگهخواهیم که  از اهللا متعال می
 دوزخ حرام بگرداند.

*** 

نامِ  گونه که در روایت بخاري آمده است، عمرو بن لحی نخستین کسی بود که حیوانات را به همان )1(
 ). [مترجم] 3524، 1212کرد. ر.ك: صحیح بخاري، ش: ( ها، بدون استفاده رها  وقف براي بت
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اَل رسول اهللا عن أ�ٍس  -٩٥٩
َ
غوا : «قال: ق

ُ
ْم َ�ْبل

َ
ٌة ل

َ
الَث

َ
ُ ث َما ِمْن ُمْسلٍِم َ�ُموُت هلَ

ُه اُهللا اجَلنََّة بَِفْض 
َ
 )1([متفقٌ علیه] ».ِل رمَْحَتِِه إيَّاُهمْ احلِْنَث إِال أْدَخل

هر مسلمانی که سه فرزند نابالغش «فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
شخص، او را وارد  قطع اهللا متعال به لطف رحمت خویش بر فرزندانِ آن بمیرند، به
 ».گرداند بهشت می

يب هر�رة -٩٦٠
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
ٌة ال َ�مُ : «قال: ق

َ
الَث

َ
َحٍد ِمَن الُمْسلِمَ� ث

َ
وُت أل

َة الَقَسمِ 
َّ
ِل

َ
ُه انلَّاُر إِال حت ِ ال تَمسُّ

َ
 )2([متفقٌ علیه] ».ِمَن الَودل

هر مسلمانی که سه فرزندش «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
 ».خاطر تحقق سوگند (پروردگار) رسد؛ مگر به بمیرند، آتش به آن مسلمان نمی

ست به این آیه که اهللا  اي [نووي گوید: منظور از تحقق سوگند پروردگار، اشاره
ۚ  إِ�َّ  ّمِنُ�مۡ  �ن﴿فرماید:  متعال می کس از شما نیست؛ مگر  هیچ«یعنی:  )3(؛﴾َوارُِدَها

باشد که بر  می "پل صراط"و مراد از آن، عبور از ». آنکه از دوزخ گذر خواهد کرد
 ست. اهللا، ما را از آن مصون بدارد.]روي جهنم نصب شده ا

يب سعيد اخلدري -٩٦١
َ
 رسول اهللا وعن أ

َ
اَل: َجاءِت اْمرأٌة إىِل

َ
ْت: يَا رسوَل  ق

َ
َ�َقال

َمَك 
َّ
ا َعل ُمَنا ِممَّ

ِّ
 نَأ�ِيَك �ِيِه ُ�َعل

ً
َا ِمْن َ�ْفِسَك يَْوما

َ
اْجَعْل نل

َ
اهللا، َذهَب الرَِّجاُل حِبَِديثَك، ف

اَل: 
َ
َذاا«اُهللا، ق

َ
َذا َو�

َ
تَاُهنَّ انلَّيبُّ »ْجَتِمْعَن يَْوَم ك

َ
أ
َ
اْجَتَمْعَن، ف

َ
َمُه اُهللا، ُ�مَّ  ؛ ف

َّ
ا َعل َمُهنَّ ِممَّ

َّ
َ�َعل

اَل: 
َ
 ِمَن انلَّارِ «ق

ً
َها ِحَجابا

َ
ِ إِال اَكنُوا ل

َ
ًة ِمَن الَودل

َ
الَث

َ
ُم ث فقالِت اْمَرأٌة: ». َما ِمْنُ�نَّ ِمِن اْمرَأٍة ُ�َقدِّ

نَ 
ْ
نَْ�ِ : «اهللا ِ�؟ َ�َقاَل رسوُل َواث

ْ
 )4([متفقٌ علیه] ».َواث

 ).1248، 138صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .2632)؛ صحیح مسلم، ش: 1251، 102ش: (صحیح بخاري،  )2(
 71ي مریم، آیهي  سوره )3(
 .2634؛ صحیح مسلم، ش: 101صحیح بخاري، ش:  )4(
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آمد و عرض کرد: اي  اهللا گوید: زنی نزد رسول می ابوسعید خدري ترجمه:
خود را  -وقت -تنهایی از سخنان شما بهره بردند؛ پس روزي از  خدا! مردان به رسول

شما آموخته است، به ما  چه که اهللا به به ما اختصاص دهید تا نزدتان بیاییم و از آن
 گاه پیامبر آن». روز جمع شوید در فالن و فالن«فرمود:  اهللا آموزش دهید. رسول
چه که اهللا به او آموخته است، به آنان آموزش داد. سپس فرمود:  نزدشان آمد و از آن

ها براي مادرشان مانعی  قطع آن هر زنی از شما که سه فرزندش را از دست بدهد، به«
گونه است؟  زنی پرسید: آیا دو فرزند نیز این». برابر آتش دوزخ خواهند بوددر 

 ».گونه است بله؛) دو فرزند نیز همین«(فرمود:  پیامبر
 شرح

فضیلت «بابی بدین عنوان گشوده است: » الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف
ز دست ؛ یعنی: کسی که چند فرزند خردسالش را ا»کسی که فرزندان کوچکش بمیرند

شکیبایی ورزد، فضایلی دارد که در احادیث  بدهد و به امید دریافت پاداش از اهللا
باره آورده  را در این #آمده است. سپس مؤلف احادیث انس، ابوهریره و ابوسعید

قطع  هر مسلمانی که سه فرزند نابالغش بمیرند، به«دهد:  است. احادیثی که نشان می
شخص، او را وارد بهشت  یش بر فرزندانِ آناهللا متعال به لطف رحمت خو

هی نسبت به فرزندان خردسال یا نابالغ اشاره از آن جهت به رحمت ال». گرداند یم
طور خاص درخورِ رحمت و توجه هستند؛ زیرا فرزندان پس  کرد که فرزندان نابالغ به

غ، به مهر و توجه ي فرزندان نابال اندازه یابند و به شوند، استقالل می که بزرگ می از این
تر محبت و  پدر و مادر نیاز ندارند. لذا پدر و مادر به فرزندان خردسال خویش، بیش

کنند. لذا هرکس سه فرزند نابالغ از دست دهد و به خاطر اهللا و امید به  توجه می
پاداش االهی شکیبایی ورزد، این فرزندان براي او مانعی در برابر آتش دوزخ خواهند 

 فرماید: خاطر تحقق سوگند پروردگار که می هبود؛ مگر ب

ۚ  إِ�َّ  ّمِنُ�مۡ  �ن﴿ ٰ  َ�نَ  َوارُِدَها قۡ  امٗ َحتۡ  َرّ�َِك  َ�َ ِينَ ٱ ُ�َنّ�ِ  ُ�مَّ  ٧١ اِضيّٗ مَّ ْ ٱ �َّ  �ََّقوا
نََذرُ  ٰ ٱ وَّ     ]٧٢  ،٧١: مريم[  ﴾٧٢ اِجثِيّٗ  �ِيَها لِِم�َ ل�َّ
ي قطعی و  زخ گذر خواهد کرد. این، وعدهکه بر دو کس از شما نیست؛ مگر آن و هیچ
 گران  دهیم و ستم گاه پرهیزکاران را نجات می ست که انجامش با پروردگار توست. آن مقدري

 

 کنیم. اند، در دوزخ رها می را که به زانو درآمده
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در گردهمایی زنان حضور  آمده است: پیامبر در حدیث ابوسعید خدري
هر زنی از «به او آموخته بود، آموزش داد و فرمود:  اهللا چه که یافت و به آنان از آن

ها براي مادرشان مانعی در برابر  قطع آن شما که سه فرزندش را از دست بدهد، به
 گونه است؟ پیامبر زنی پرسید: آیا دو فرزند نیز این». آتش دوزخ خواهند بود

لطف و فضلِ اهللا متعال  و این هم از». گونه است بله؛) دو فرزند نیز همین«(فرمود: 
ی هاست که اگر مسلمانی دو فرزندش را از دست بدهد و سپس به امید پاداش ال
کند  شکیبایی ورزد، این امر مانعی براي او در برابر آتش دوزخ خواهد بود؛ فرقی نمی

 که فرزندانش دختر باشند یا پسر.
*** 



محل هنگام عبور از کنار قبور و  باب: گریه و ترس به -165
گران و اظهار عجز و نیاز به اهللا متعال؛ و زنهار از  هالکت ستم

 غفلت از آن

اَل ألْصَحابِهِ  : أنَّ رسول اهللا$عن ابن عمرَ  -٩٦٢
َ
وا احلِْجَر، ِديَاَر  -ق

ُ
ا َوَصل مَّ

َ
يْع� ل

 أْن تَُ�ونُوا بَاكَِ�، : «-َ�ُمودَ 
َّ
�َِ� إِال وا ىلَعَ َهُؤالَءِ الُمَعذَّ

ُ
ال ال تَْدُخل

َ
ْم تَُ�ونُوا بَاكَِ�، ف

َ
إْن ل

َ
ف

ْيِهْم، ال يُِصيُبُ�ْم َما أَصاَ�ُهمْ 
َ
وا َعل

ُ
 )1([متفقٌ علیه] ».تَْدُخل

ا َمرَّ رسوُل اهللا مَّ
َ
اَل: ل

َ
اَل:  و� روايٍة ق

َ
ُموا «بِاحلِْجِر، ق

َ
ِيَن َظل

َّ
وا َمَساِ�َن اذل

ُ
ال تَْدُخل

 أْن تَُ�ونُوا بَاكِ�َ أْ�ُفَسُهْم، أْن يُِصيَبُ�ْم َما أَصاَ�ُهمْ 
َّ
نَّع رسوُل اهللا»، إِال

َ
َرأَسُه  ؛ ُ�مَّ �

ْ�َ َحىتَّ أَجاَز الَواِدي. َع السَّ  وأرْسَ
، "حجر"گاه که به  آن -به یارانش اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

اند،  ها که مورد عذاب قرار گرفته از سرزمین این«فرمود:  -سرزمین قوم ثمود رسیدند
جا وارد نشوید. مبادا عذابی که  کنان عبور نکنید؛ و اگر گریان نبودید، به آن ز گریهج

 ».به آنان رسید، به شما نیز برسد
از سرزمین  اهللا که رسول گفته است: هنگامی $عمر  و در روایتی دیگر، ابن

هاي کسانی که به خویشتن ستم کردند، جز  گاه به سکونت«گذشت، فرمود:  "حجر"
 اهللا چه به آنان رسید، به شما نیز برسد. سپس رسول کنان وارد نشوید؛ مبادا آن گریه

که آن وادي را پشت سر  سر خویش را پوشاند و به حرکت خود سرعت بخشید تا آن
 نهاد.

 شرح
گریستن «بابی بدین عنوان گشوده است: » الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

که عذابی همانند  گران و ترس از این کت ستمهنگام عبور از کنار قبور و محل هال به
از  اهللا ي گذر رسول درباره $عمر وي سپس حدیث ابن». عذاب آنان به انسان برسد

 حجر، یعنی از سرزمین قوم ثمود را آورده است. قوم ثمود، همان قوم صالح

 .2980)؛ و صحیح مسلم، ش: 4420، 4419، 433صحیح بخاري، ش: ( )1(
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فرا بخواند؛  را به سویشان فرستاد تا آنان را به ایمان به اهللا بودند؛ اهللا متعال، صالح
به آنان فرمود: سه روز فرصت  ها کفر ورزیدند و ایمان نیاوردند. صالح اما آن

بار،  هایتان از زندگی برخوردار باشید. سپس بانگی شدید و مرگ دارید که در خانه
هایشان از پا درآمدند و نقش زمین شدند. اهللا متعال،  قوم ثمود را فرا گرفت و در خانه

تراشیدند و در  ها را می سادگی کوه نیرویی به آنان بخشیده بود که به چنان قدرت و آن
ساختند؛ ولی بدان سبب که ایمان  ي بلند و برافراشته می ها ها و خانه ها، کاخ دلِ کوه

 "تبوك"که رهسپار  هنگامی بار هالك کرد. پیامبر نیاوردند، آنان را با بانگی مرگ
ها که مورد عذاب قرار  از سرزمین این« بود، از این سرزمین گذشت و فرمود:

جا وارد نشوید. مبادا  کنان عبور نکنید؛ و اگر گریان نبودید، به آن اند، جز گریه گرفته
 ».عذابی که به آنان رسید، به شما نیز برسد

قصد گردش و دیدن  هایی] به لذا رفتن به سرزمین ثمود [و چنین مکان
آید؛  شمار می به اهللا کاري، نافرمانی از رسولهایشان جایز نیست؛ زیرا چنین  خانه

هایی برود. و اگر  کنان و براي عبرت گرفتن به چنین مکان که کسی گریه مگر این
جا جایز نیست؛ زیرا ممکن است به عذابی همانند  گریان نبود، برایش رفتن به آن
د را سر خو "حجر"هنگام عبور از سرزمین  اهللا عذاب آنان گرفتار شود. رسول

که این وادي را پشت سر نهاد.  پوشاند و به حرکت خویش سرعت بخشید تا آن
دسته از کسانی که براي گردش و تفریح به سرزمین ثمود و  جاست که به اشتباه آن این

یابیم که  بریم و درمی کنند، پی می جا اقامت می روند و چند روزي در ان امثال آن می
و بر خالف سنت و رهنمود آن بزرگوار است. چراکه  هللا این کار، نافرمانی از رسول

تري  هنگام عبور از این سرزمین، سر خویش را پوشاند و با سرعت بیش به پیامبر
چنین از سکونت و ماندن  جا را پشت سر بگذارد؛ هم حرکت کرد تا هرچه زودتر آن

مبادا انسان به  هاي کسانی که به خویشتن ستم کردند، برحذر داشت تا گاه در سکونت
خاطر گناهی  و چه به عذابی چون عذاب آنان گرفتار شود؛ چه به سبب کفر به اهللا

گوي اعمالش خواهد بود و  کند، پاسخ جز کفر. البته روز رستاخیز که با اهللا دیدار می
 اهللا به بندگانش بیناست.

*** 



 کتاب: آداب سفر -7

شنبه و ابتداي  باب: مستحب بودن آغاز سفر در روز پنج -166
 روز

َخَرَج يف َغْزَوةِ َ�ُبوَك يَْوَم اخَلِميس، َوَ�َن ُ�ِبُّ  أنَّ انلَّيبَّ  عن كعب بن مالك -٩٦٣
َميِس.  )1([متفقٌ علیه] أْن َ�ُْرَج يَْوَم اخلْ

َما اَكَن رسوُل اهللا
َّ
 َ�ُْرُج إِال يف يَْوِم اخَلِميِس. و� رواية يف الصحيح�: لَقل

 تبوك ي شنبه رهسپار غزوه روز پنج گوید: پیامبر می کعب بن مالک ترجمه:
 شنبه سفرش را آغاز کند. شد و دوست داشت که روزهاي پنج

در روزي  اهللا آمد که رسول تر پیش می آمده است: کم» صحیحین«در روایتی در 
 بیرون برود (و سفرش را آغاز کند). -از خانه -شنبه  جز پنج

اَل:  أنَّ رسول اهللا َوداَعَة الغاِمِديِّ الصحايبِّ  وعن صخر بن -٩٦٤
َ
 بَارِْك ا�َّ«ق

يِت يف بُُ�ورَِها مَّ
ُ
ِل انلََّهارِ. َوَ�َن َصْخٌر تَاِجراً، »أل  َ�َعَثُهْم ِمْن أوَّ

ً
ْو َجيَْشا

َ
�ًَّة أ ؛ َوَ�َن إَِذا َ�َعَث رَسِ

 
ْ
ث
َ
أ
َ
َل انلََّهار، ف ُ.َوَ�َن َ�ْبَعُث جِتَاَرتَُه أوَّ

ُ
رُثَ َماهل

َ
[روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي گفته  َرى َو�

 )2(باشد.] است: حدیثی حسن می
یا «دعا کرد:  اهللا گوید: رسول می ي غامدي صحابی صخر بن وداعه ترجمه:

دسته یا  و هرگاه پیامبر». اهللا! صبحگاهان را براي امتم خجسته و پربرکت بگردان
بازرگان بود و  فرستاد. صخر را در آغاز روز می کرد، آنان لشکري را گسیل می

داد؛ لذا  هاي)خود را در ابتداي روز انجام می (و فعالیت  هاي تجاري فرستادن کاروان
 پس از مدتی ثروتمند شد و اموالش زیاد گردید.

 

 .2949صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1818ش:  /لبانیآ ، ازماجه و صحیح ابن ؛1300ش:  ،صحیح الجامع )2(
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 شرح
 مؤلف رحمه اهللا، بخشی به نام آداب سفر گشوده است.

ي  اي دیگر. واژه حلّ اقامتش به منطقهسفر، یعنی ترك وطن و رفتن انسان از م
است که به معناي خروج و ظهور یا » اسفار«ي  ي کلمه خانواده سفر در زبان عربی، هم

». صبح روشن شد«؛ یعنی: »أسفر الصبح«شود:  که گفته می باشد. چنان نمایان شدن می
اي انسان ه گذاريِ سفر به این اسم، این است که سفر، ویژگی بر این اساس علت نام

بسیار کسانی که  شوند. چه  سازد و در سفر است که مردان، شناخته می را نمایان می
سفر  ها هم شناسید که با آن خوبی می آشنا هستند؛ اما زمانی آنان را به براي شما نام

عادت داشت  برید. عمر بن خطاب شوید و در سفر به خلق و خویشان پی می می
سفر  پرسید: آیا با او هم کردند، می نیکی یاد می شخصی بهکه وقتی در حضور وي، از 

ها را  گواهی آن اید؟ اگر پاسخ مثبت بود، عمر اید؟ آیا با او معامله کرده شده
 شخص، نزد عمر ي آن پذیرفت و گرنه، سخنشان درباره شخص می ي آن درباره

 اعتبار بود.  بی
زمان را براي مسافرت انتخاب ترین  ترین و آسان شایسته است که انسان، مناسب

شنبه  تر سفرهایش ر ا در روز پنج بیش گونه که پیامبر کند؛ مانند آخر هفته. همان
که آخرین سفرش، یعنی  رفت. چنان کرد و گاه در سایر روزها نیز به سفر می آغاز می

حج وداع را در روز شنبه آغاز فرمود؛ اما عادتش، این بود که معموالً روزهاي 
داند؛ اما  ها و غزوات. اهللا بهتر می ویژه در جنگ رفت؛ به شنبه براي سفر بیرون می پنج

برند و  باال می شنبه اعمال انسان را به سوي اهللا گویا حکمتش، این بود که روز پنج
دوست داشت که عملش، یعنی خروج در راه اهللا،  کنند؛ لذا پیامبر  به او عرضه می

چنین دوست داشت که سفرش را در ابتداي روز  شود. همعرضه  روز بر اهللا در آن
گردد و اگر در ابتداي روز بیرون  گیر می آغاز کند؛ زیرا گاه، انسان در سفرش غافل

ویژه در سفرهاي آن  آمده باشد، فرصت کافی براي رفع مشکالت فرا رویش دارد؛ به
ا پاي پیاده سفر دوران که امکانات سفر اندك بود و مردم با اسب و شتر یا حتی ب

خاطر فراوانی امکانات از قبیل وجود هواپیما، سفرها منظم و  کردند. اما امروزه به می
هر حال اگر امکان آغاز سفر در روز  شود. به انجام می  هاي مشخصی در ساعت
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شنبه وجود داشت، چه بهتر؛ و گرنه، ایرادي ندارد که انسان در روز یا زمان  پنج
 از کند.دیگري، سفرش را آغ

یا اهللا! «دعا کرد:  را آورده است که پیامبر حدیث صخر /سپس مؤلف
دعا نمود  اهللا سان رسول بدین». صبحگاهان را براي امتم خجسته و پربرکت بگردان

آغاز روز را براي امتش پربرکت بگرداند؛ زیرا انسان در ابتداي روز، فرصت  که اهللا
گونه که اهللا متعال فرموده است: روز، هنگامِ کار  بسیاري براي کار کردن دارد و همان

 باشد: و تالش براي کسب معاش می

    ]١١: النبا[  ﴾١١ اَمَعاشٗ  �ََّهارَ ٱ َناوََجَعلۡ ﴿
 معاش گرداندیم.  و روز را هنگام کسب

طور که تجربه ثابت کرده است: اگر انسان کار و تالش خویش را در  لذا همان
یابد؛ اما متأسفانه امروزه بسیاري از ما  ، خیر و برکت فراوانی میابتداي روز آغاز نماید

خوابیم و آغاز روز را که خجسته و پربرکت  تا دیروقت و حتی تا نزدیک ظهر می
سردار و فرمانرواي روز، آغاز آن «گویند:  ي مردم می دهیم. توده است، از دست می

تري  کند و فرصت بیش یریت می؛ یعنی: انسان در ابتداي روز وقتش را بهتر مد»است
از »! سحرخیز باش تا کامروا باشی«اند:  براي کار و تالش دارد. و چه خوب گفته

هاي) خود را  (و فعالیت  هاي تجاري که بازرگان بود، فرستادن کاروان رو صخر این
داد؛ لذا پس از مدتی ثروتمند شد و اموالش زیاد گردید؛ و  در ابتداي روز انجام می

یا اهللا! آغاز روز «و دعاي ایشان بود که فرمود:  خاطر عمل به رهنمود پیامبر ن، بهای
 ».را براي امتم خجسته و پربرکت بگردان

*** 
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 خودشان در سفر تا همه از او فرمان ببرند

اَل رسوُل اهللا $عن ابن عمرَ  -٩٦٥
َ
اَل: ق

َ
ُموَن ِمَن الوحَدةِ َما : «ق

َ
ْو أنَّ انلَّاَس َ�ْعل

َ
ل

ْيٍل وَْحَدهُ 
َ
ُم، َما َساَر َراكٌب بِل

َ
 )1([روایت بخاري] ».أْعل

 -ي  چه را که من درباره اگر آن«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:
تنهایی  اي به رهسوا  دانستند، هیچ دانم، مردم نیز می تنها به سفر رفتن را می -خطرات

 ».رفت در شب به مسافرت نمی

اَل رسوُل اهللا وعن عمِرو بن ُشَعْيٍب عن أبيه عن َجدهِ  -٩٦٦
َ
اَل: ق

َ
الرَّاكُِب : «ق

ٌب 
ْ
ُة َر�

َ
[روایت ابوداود و ترمذي و نسائی با  ».َشْيَطاٌن، َوالرَّاكَِباِن َشْيَطانَاِن، َواثلَّالَث

 )2(باشد.] حدیثی حسن میاسنادهاي صحیح؛ ترمذي گفته است: 
روایت است که  از عمرو بن شعیب از پدرش از پدربزرگش ترجمه:

یک سواره (یا یک نفر که رهسپار سفر است)، یک شیطان «فرمود:  اهللا رسول
 ».آیند شمار می باشد و دو سواره، دو شیطان هستند و سه سواره، یک کاروان به می

يب سعيد وأيب ُهر�رة -٩٦٧
َ
اَل رسوُل اهللاق $وعن أ

َ
ٌة يف َسَفٍر : «اال: ق

َ
الَث

َ
إَِذا َخَرَج ث

ليَُؤمُِّروا أَحَدُهمْ 
َ
 )3(باشد که ابوداود با اسناد حسن روایت کرده است.] [حدیثی حسن می ».ف

 .2998صحیح بخاري، ش:  )1(
گوید: طبري گفته  /؛ آلبانی62ش:  /السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی ؛3524ش:  ،صحیح الجامع )2(

ترسد؛ و گرنه، تنها به  ست که از تنهایی می این، رهنمود و هشداري بازدارنده براي کسی«است: 
گذراند،  تنهایی می ب را در خانه بهرود یا ش مسافرت رفتن، حرام نیست. کسی که به تنهایی به بیابان می

اي سست داشته باشد. البته مردم در  ویژه اگر قلبی ضعیف و اندیشه هر آن ممکن است که بترسد؛ به
ست و نشان  خاطر بازداشتن از خطرات احتمالیِ تنهایی ، بهاین هشدار بازدارندهاند؛ لذا  باره گوناگون این
ي دو نفر که با هم  کلی، تنهایی، کراهت دارد و کراهت درباره هدهد که تنها به مسافرات رفتن و ب می

 ».تر است هستند، از یکی بودن و تنهایی، کم
؛ آلبانی، این حدیث را در 1322ش:  /السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی ؛500ش:  ،صحیح الجامع )3(

 ، حسن دانسته است.3911مشکاة المصابیح، ش: 
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هرگاه سه «فرمود:  اهللا روایت است که رسول $از ابوسعید و ابوهریره ترجمه:
 ».خودشان را امیر قرار دهندشوند، باید یکی از  نفر رهسپار سفر می

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $وعن ابن عّباٍس  -٩٦٨
َ
ايَا «ق َ َحابَِة أْرَ�َعٌة، وََخْ�ُ الرسَّ َخْ�ُ الصَّ

 ِمْن قِلةٍ 
ً
فا

ْ
َنا َعرَشَ أل

ْ
َب ا�

َ
ْن ُ�ْغل

َ
[روایت  ».أْرَ�ُعِمائٍَة، وََخْ�ُ اجُلُيوِش أْرَ�َعُة آالٍَف، َول

 )1(باشد.] ي گفته است: حدیثی حسن میابوداود و ترمذي؛ ترمذ
بهترین همراهان، چهار نفر «فرمود:  گوید: پیامبر می $عباس ابن ترجمه:

هستند؛ و بهترین دسته(ي نظامی) چهارصد نفرند و بهترین لشکر، چهارهزار نفر. و 
 ».خورند خاطر کمیِ تعداد شکست نمی هزار نفر هرگز به دوازده

 شرح
« بابی بدین عنوان گشوده است: » الصالحین ضریا«در کتابش  /مؤلف

این باب، ». سفر و امیر قرار دادن یکی از خودشان در سفر استحباب جستجوي هم
 حاوي دو مسأله است:

سفري با خود داشته باشد و تنهایی به مسافرت  شایسته است که انسان هم یکم:
تنها  -خطرات -ي  درباره چه را که من اگر آن«فرموده است:  رو پیامبر نرود. از این

تنهایی در شب به  اي به سواره  دانستند، هیچ دانم، مردم نیز می به سفر رفتن را می
تنهایی به مسافرت برود؛ زیرا  یعنی: شایسته نیست که انسان به». رفت مسافرت نمی

که  هوش شود یا کسی به او حمله کند؛ خالصه این ممکن است بیمار و حتی بی
سفري  گیرد، فراوان است و اگر انسان هم تنهایی صورت می که بهخطرات سفري 

ست که  ي سفرهایی کند. این، درباره داشته باشد، در برابر خطرات سفر به او کمک می
ي مسیرها یا  شود و مفهوم تنهایی در آن هویداست؛ نه درباره تنهایی انجام می به

گذرد؛ گرچه انسان در  ارِ انسان میتر از هر دقیقه، خودرویی از کن سفرهایی که در کم
آید و ایرادي در آن  شمار نمی ماشین خودش، تنها باشد. لذا چنین سفري، تنهایی به

ها با  نیست. اینک مسیرهاي سفر از شهري به شهر دیگر و از استانی به سایر استان

 .986ش:  /سلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانیالو  ؛3278ش:  ،صحیح الجامع )1(
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امکانات گوناگون، ایمن شده است و تنهایی به مسافرت رفتن [براي مردان] هیچ 
 شکالی ندارد.ا

بیان فرمود  گونه که در حدیث عمرو بن شعیب آمده است، پیامبر سپس همان
باشد و دو سواره،  یک سواره (یا یک نفر که رهسپار سفر است)، یک شیطان می«که: 

یعنی: یک نفر که به سفر ». آیند شمار می دو شیطان هستند و سه سواره، یک کاروان به
آیند؛  شمار می قتی نفر دیگري نیز با اوست، دو شیطان بهرود، یک شیطان است و و می

سفرند، گروه و کاروانی مستقل هستند. این  دیگر هم که سه نفر با یک اما هنگامی
سفر باشند، برحذر  که فقط دو نفر هم تنهایی و نیز از این حدیث نیز از رفتن به سفر به

گونه که گفتم:  دارد. البته همانسفر بودن سه نفر اشکالی وجود ن دارد؛ اما در هم می
 ها رفت و آمد نیست. ست که در آن این، مربوط به سفرها و مسیرهایی

به مسافران  را آورده که پیامبر $حدیث ابوسعید و ابوهریره /سپس مؤلف
فرمان داده است که یکی از خودشان را امیر خویش قرار دهند؛ یعنی یک نفر از 

دهی به کارهایشان  ویش در سفر معین کنند تا سامانخودشان را سرگروه یا رییس خ
دار باشد و زمان حرکت، استراحت، غذا خوردن و امثال آن را براي  در سفر را عهده

ریزي و مدیریت کند. زیرا اگر سرگروه یا رییسی نداشته باشند،  سفران برنامه هم
ر حدیث چنین گردند. از ظاه شود و آشفته و سراسیمه می کارهایشان نابسامان می

برداري از امیر سفر در مسایل مربوط به سفر واجب  رسد که اطاعت و فرمان نظر می به
است؛ اما در رابطه با کارهاي فردي که ربطی به سفر ندارد، اطاعت از سرگروه یا امیر 

باشد؛ البته این، بدین معنا نیست که سرگروه، خودکامه یا خودرأي  سفر واجب نمی
ي  سفرانش مشورت کند و درباره ی با همهد مطابق فرمان و رهنمود الباشد؛ بلکه بای

مسایل سفر، نظرهاي آنان را نیز جویا شود؛ البته در رابطه با مسایل روشن، نیازي به 
 فرماید: می سفران نیست. اهللا نظرخواهی و مشورت با هم

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ ﴿
َ
ۡ  َت َعَزمۡ  فَإَِذا رِ� مۡ ۡ� ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ َّ�﴾ 

   ]١٥٩: آل عمران[  
ها مشورت نما و چون  ... پس آنان را ببخش و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آن

 تصمیمت را گرفتی، بر اهللا توکل کن.

*** 



باب: آداب حرکت و توقف، و گذراندن شب و خوابیدن در  -168
یمودن مسیر در شب، و مالیمت و سفر؛ و استحباب پ

ها؛ و جواز سوار  رفتاري با چارپایان و مراعات حالِ آن خوش
شدن دو نفر بر چارپاي قوي؛ و امر به رعایت حق حیوانات به 

 کسی که در این زمینه کوتاهی کرده است

يب ُهر�رةَ  -٩٦٩
َ
اَل رسوُل اهللا عن أ

َ
 : «قال: ق

َ
ْرُ�ْم يِف اخلِْصِب، ف

َ
أْ�ُطوا اإلبَل إَِذا َساف

، َوَ�ادُِروا بَِها نِْقيََها، َو�َِذا َ�ْ ْيَها السَّ
َ
أرْسُِعوا َعل

َ
ْرُ�ْم يف اجلْدِب، ف

َ
ْرِض، َو�َِذا َساف

َ
َها ِمَن األ  َحظَّ

يْلِ 
َّ
، َوَمأَوى الَهوَامِّ بِالل وَابِّ إ�ََّها ُطُرُق ادلَّ

َ
ِر�َق؛ ف اْجَتنِبُوا الطَّ

َ
 )1(][روایت مسلم ».َعرَّْستُْم، ف

هرگاه در مسیري سرسبز سفر «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
ي شتر را از زمین به او بدهید (و بگذارید تا حیوان در حال حرکت  کردید، بهره

را تند برانید تا پیش از  علف سفر کردید، او  بچرد) و چون در مسیري خشک و بی
و نیرویش از بابت خستگی و رنج راه از میان  که مغز استخوان حیوان، یعنی توان این

برود، به مقصد برسید. و اگر شب در جایی توقف کردید، از اتراق کردن در راه 
 ».بپرهیزید؛ زیرا راه، گذرگاه حیوانات و در شب، محلّ گزندگان و حشرات است

يب قتادة -٩٧٠
َ
ْيٍل اْضَطَجَع إَِذا اَكَن يِف َسَفٍر، َ�عَ  قال: اَكَن رسوُل اهللا وعن أ

َ
رََّس بِل

ِه. فِّ
َ
ْبِح نََصَب ِذَراَعُه، َوَوَضَع َرأَسُه ىلَعَ ك َبيَل الصُّ

ُ
 )2([روایت مسلم] ىلَعَ يَِمينِه، َو�َِذا َعرََّس �

که در سفر بود، اگر در شب توقف  هنگامی اهللا گوید: رسول می ابوقتاده ترجمه:
نمود،  اگر کمی پیش از صبح توقف میخوابید؛ اما  کرد، بر پهلوي راست خود می می

 گذاشت. گرفت و سرش را بر روي کف دستش می دست خود را از قسمت آرنج باال می
گرفت که  اند: بدان سبب ساعد دست خویش را باال می [نووي گوید: علما گفته

 تأخیر نیفتد.] در خواب عمیق فرو نرود و نماز صبح فوت نشود یا به
 

 .1926صحیح مسلم، ش:  )1(
 .683صحیح مسلم، ش:  )2(
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 شرح
رفتاري با حیوانات  ي سفر و خوش ب آداب فراوانی دربارهدر این با /مؤلف

کند،  سواري آورده است؛ زیرا کسی که با شتر، یا االغ، یا اسب و قاطر سفر می
در حج وداع بر شتر  ها مسؤول است و باید مراعاتشان کند. پیامبر ي آن درباره

خت تا افسار، شتر را اندا ها مقداري افسار را پایین می خویش سوار بود و در سربلندي
اذیت نکند. یکی از آداب سفر، این است که وقتی انسان در ایام یا مسیري سرسبز 

ي حیوان از زمین را به او بدهد؛ یعنی: بگذارد  کند، حیوان را تند نراند و بهره سفر می
تا حیوان بچرد. زیرا وقتی حیوان را آرام براند، حیوان فرصت چریدن در حال حرکت 

سالی بود و گیاهی در زمین وجود نداشت، حیوان را  کند. اما اگر خشک دا مینیز پی
شود و گیاهی هم در  تند برانید؛ زیرا اگر آرام حرکت کنید، مدت سفر طوالنی می

رود.  زمین نیست که حیوان از آن بچرد؛ در نتیجه توان و نیروي حیوان تحلیل می
یابیم  شود و درمی پیش نمایان می بیش از جاست که حکمت و فرزانگی پیامبر این

داد و  ها اهمیت می که اهللا متعال به او بینشی داده بود که هم به مسایل و منافع انسان
چنین  رو مسافران را رعایت این آداب رهنمون شد. هم هم به مصالح حیوانات. از این

اده بخوابیم؛ فرمان داد که اگر در سفر براي استراحت توقف کردیم، نباید در راه یا ج
کنند و ممکن  ها حرکت می زیرا گذرگاه حیوانات است و مردم در این مسیرها یا جاده

چنین  خبر سر رسد و برخوردي صورت بگیرد و در جاده بیفتد. هم است کسی بی
هاي  هایی از خوراکی مانده ها، محل جمع شدن گزندگان است؛ زیرا گاه پس راه

رو  شنود. از این ت و گزندگان فراوانی جمع میافتد و حشرا رهگذران در راه می
فرمان داد که براي اتراق کردن و خوابیدن، از جاده فاصله بگیریم تا نه براي  پیامبر

سایر رهگذران مشکلی ایجاد شود و نه خودمان در معرض اذیت و آزار حشرات و 
ي جاده،  شیههاي امروزي که دور شدن از حا ویژه در جاده گزندگان قرار بگیریم. به

ي  افتد و ممکن است راننده تري دارد؛ زیرا اتفاق یک لحظه می اهمیت بیش
اند، تصادف کند و بدین ترتیب  آلود باشد و با کسانی که در کنار جاده خوابیده خواب
ویژه در  ها، به خراشی روي دهد. لذا از توقف و خوابیدن در کنار جاده ي دل حادثه

ي کنید و خود و دیگران را در معرض خطر قرار ندهید. این، ها خوددار راه کنار بزرگ
 است. رهنمود رسول هدایت
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در سفر این بود که اگر در آغاز شب براي استراحت  چنین روش پیامبر هم
خوابید؛ اما اگر اندکی  کشید و راحت می کرد، بر پهلوي راستش دراز می توقف می

که خوابش سنگین  فرمود و براي این  میکرد، استراحتی کوتاه  پیش از صبح توقف می
تأخیر نیفتد، ساعد دست خود را باال  نشود و نماز صبح را از دست ندهد یا نمازش به

اینکه انسان،  ست به اي گذاشت. این، اشاره گرفت و سرش را روي کف دستش می می
ی هم باید به استراحتش اهمیت دهد و هم عبادت پروردگارش را از یاد نبرد. وقت

کند و سیرخواب  ي کافی استراحت می اندازه خوابد، به انسان در ابتداي شب می
خیزد؛ اما کسی که در پایان شب یا دیرهنگام  سادگی براي نماز برمی شود و به می
اي بخوابد که در خواب عمیق فرو برود؛ بلکه به  گونه خوابد، نباید با اطمینان یا به می

شی بخوابد که گویا بیدار است تا خوابش سنگین نشود به رو پیروي از پیامبر اکرم
و نماز صبحش را از دست ندهد. لذا چه خوب است که زنگ هشداِر ساعت خود را 

از ان  اهللا فعال کنیم تا با زنگ ساعت بیدار شویم و نمازمان فوت نشود؛ زیرا رسول
سادگی بیدار  جهت ساعد دست خود را باال گرفت که در خواب عمیق فرو نرود و به

 دار براي بیدار شدن، خوب و پسندیده است. شود. لذا استفاده از ساعت زنگ
*** 

اَل رسول اهللا وعن أ�س -٩٧١
َ
إنَّ األْرَض ُ�ْطَوى : «قال: ق

َ
َِة، ف جلْ ْيُ�ْم بِادلُّ

َ
َعل

ْيلِ 
َّ
 )1([روایت ابوداود با اسناد حسن] ».بِالل

در شب حرکت کنید؛ زیرا زمین « فرمود: اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:
 ».شود پیچیده و کوتاه می در شب در هم

َبَة اخلَُشِ�ِّ  -٩٧٢
َ
يب َ�ْعل

َ
َعاِب  وعن أ وا يف الشِّ

ُ
وا َمْ�ِالً َ�َفرَّق

ُ
قال: اَكَن انلَّاُس إَِذا نََزل

َعاِب َواألوْ : «َواألْوِديَِة. َ�َقاَل رسوُل اهللا ِديَِة إ�ََّما ذلُِ�ْم ِمَن إنَّ َ�َفرُّقُ�ْم يِف هِذهِ الشِّ

در مشکاة المصابیح، ذیل  /؛ آلبانی681؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 4064صحیح الجامع، ش:  )1(
 ».باشد می "جید"اسنادش «، گفته است: 3009ي  حدیث شماره
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ْيَطانِ   َ�ْعٍض.». الشَّ
َ

وا َ�ْعَد َذلَِك َمْ�ِالً إِال انَْضمَّ َ�ْعُضُهْم إىِل
ُ
ْم َ�ْ�ِل

َ
ل
َ
[روایت ابوداود با  ف
 )1(اسناد حسن]
کردند،  گوید: مردم هنگامی که در جایی اتراق می می ي خُشَنی ابوثعلبه ترجمه:

پراکنده «فرمود:  اهللا شدند. لذا رسول وهستانی پراکنده میهاي ک ها و گذرگاه در دره
از آن پس، ». ي وسوسه و فریبِ شیطان است ها، نتیجه ها و دره شدن شما در این کوه

 گرفتند. دیگر قرار می کردند، کنار یک مردم هرجا که اتراق می

ف األنصاري املعرو -وقيل: سهل بن الر�يع بن عمرو -وعن سهل بن عمرو -٩٧٣
َِق َظْهرُُه  قال: َمرَّ رسوُل اهللا -َوُهَو من أهل بيعة الرِّْضَوانِ  بابن احلنظلِيَّة

َ
ْد حل

َ
بَِبِعٍ� ق

وَها َصاحِلَةً «بَِبْطنِِه، َ�َقاَل: 
ُ
ُبوَها َصاحِلًَة، َوُ�

َ
اْرك

َ
 ».ا�َُّقوا اهللا يف هِذهِ ابَلَهائِِم الُمعَجَمِة، ف

 )2([روایت ابوداود با اسناد حسن]
انصاري،  -و گفته شده: سهل بن ربیع بن عمرو -از سهل بن عمرو ترجمه:

از  اهللا که از اهل بیعت رضوان بود، روایت است: رسول حنظلیه معروف به ابن
 اهللا به پشتش چسبیده بود. رسول -از فرط الغري -کنارِ شتري گذشت که شکمش 

ها رسیدگی کنید تا)  آن بترسید (و به بسته، از اهللا ي این حیوانات زبان درباره«فرمود: 
 ».ها تغذیه نمایید هم خوب سوارشان شوید و هم خوب از آن

يب جعفر عبد اهللا بن جعفر -٩٧٤
َ
اَل: أردف� رسوُل اهللا $وعن أ

َ
َذاَت يَْوٍم  ق

ُث بِِه أَحداً ِمَن انلَّاِس، َوَ�َن أَحبَّ مَ  َحدِّ
ُ
 ال أ

ً
َفُه، وَأرَسَّ إيلَّ َحِديثا

ْ
 ا اْسترََتَ بِِه رسوُل اهللاَخل

ٍْل. ٍْل، يَعِ�: َحائَِط �َ ْو َحا�ُِش �َ
َ
 أ

ٌ
گونه  [مسلم، این حدیث را همین حِلاَجتِِه َهَدف

 )3(مختصر روایت کرده است.]
ٍْل  -وزاَد �ِيِه الرَبْقا� بإسناد مسلم  ْوهل: َحا�ُِش �َ

َ
 لِرَُجٍل ِمَن  -بعد ق

ً
َدَخَل َحائِطا

َ
ف

ا َرأى َرسوَل اهللاألنَْصارِ،  مَّ
َ
ل
َ
إذا �ِيِه مَجٌَل، ف

َ
أتَاهُ انلَّيبُّ  ف

َ
ْت َ�ْيَناهُ، ف

َ
َ�َمَسَح  َجرَْجَر وَذَرف

 .2288ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )1(
، 3370در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی33؛ السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 104صحیح الجامع، ش:  )2(

 این حدیث را صحیح دانسته است.
 ).2429، 342صحیح مسلم، ش: ( )3(
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اتَُه  َسَ�َن، َ�َقاَل:  -أْي: ِسَناَمهُ  -رَسَ
َ
َراهُ ف

ْ
َجاَء » َمْن َربُّ َهَذا اجَلَمِل؟ لَِمْن َهَذا اجَلَمُل؟«َوِذف

َ
ف

يت «: َهَذا يِل يَا رسوَل اهللا. َ�َقاَل: َ�ىَتً ِمَن األنَْصارِ، َ�َقاَل 
َّ
ال َ�تَّيِق ا�َّ يف هِذهِ ابَلِهيَمِة ال

َ
أف

ِيُعُه وتُْدئُِبهُ 
ُ

َّ �نََّك جت و إيلَ
ُ
إنَُّه �َْشك

َ
َك ا�ُّ إيَّاَها؟ ف

َ
ك

َّ
[ابوداود، این حدیث را همانند  ».َمل

 )1(برقانی روایت کرده است.]
مرا پشت سر  اهللا گوید: روزي رسول می $رابوجعفر، عبداهللا بن جعف ترجمه:

کس بازگو  را براي هیچ خویش سوار مرکب کرد و سخنی در گوش من گفت که آن
که دوست داشت هنگام قضاي حاجت، خود را  کنم. بهترین چیز نزد پیامبر نمی

 ي خاك و نخلستان بود. پشت آن پنهان کند، تپه
وارد باغِ یکی از  ورده است: پیامبربرقانی با اسناد مسلم، افزون بر این، آ

را دید، صدایی از گلوي  اهللا که رسول جا شتري دید. شتر همین شد و آن #انصار
پیشِ شتر آمد و بر سر و گوش و  خود درآورد و چشمانش پر از اشک شد. پیامبر

صاحبِ این «فرمود:  گاه شتر آرام گرفت. سپس پیامبر کوهانش دست کشید. آن
خدا! مال  جوانی از انصار آمد و گفت: اي رسول» ت؟ این شتر، مالِ کیست؟شتر کیس

ي این حیوان که اهللا به تو داده است، از اهللا  آیا درباره«فرمود:  من است. پیامبر
داري و  کند که تو، او را گرسنه نگه می ترسی؟ این حیوان نزد من شکایت می نمی

 ».شی)ک کنی (و از او زیاد کار می اش می خسته

ُلَّ الرَِّحال. وعن أ�س -٩٧٥
َ

َا َمْ�ِالً، ال �َُسبُِّح َحىتَّ �
ْ

نَّا إَِذا نََزنل
ُ
[ابوداود، این  قال: ك

 )2(باشد، روایت کرده است.] روایت را با اسنادي که مطابق شرط مسلم می
کردیم، تا زمانی که بارهاي  گوید: وقتی در جایی اتراق می می انس ترجمه:

 شدیم. گذاشتیم)، مشغول نماز نمی کردیم (و پایین نمی باز نمی شترها را
 شرح

ي آداب سفر آورده است؛ از جمله: این حدیث که  چند حدیث درباره /نووي
امتش را به حرکت کردن در شب رهنمون شد و خبر داد که زمین براي  پیامبر

 .2549ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )1(
 ، این حدیث را صحیح دانسته است.3917در المشکاة، ش:  /آلبانی )2(
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سافتی را شود. یعنی: مسافر در شب م پیچیده و کوتاه می در هممسافر در شب 
شود که شتر  پیماید؛ زیرا شب، خنک است و این، باعث می پیماید که در روز نمی می

از این  رو پیامبر تري حرکت کند. از این بانشاط و چاالك باشد و با سرعت بیش
 موضوع به کوتاه شدن زمین در هم پیچیده شدنِ آن، تعبیر فرمود.

که در جایی اتراق  فران هنگامیس یکی از دیگر از آداب سفر، این است که هم
ها  ها و دره کردند، در کوه هرگاه در جایی اتراق می #کنند، پراکنده نشوند؛ صحابه می

ي  ها، نتیجه ها و دره پراکنده شدن شما در این کوه«فرمود:  شدند.؛ پیامبر متفرق می
ار کردند، کن از آن پس، مردم هرجا که اتراق می». وسوسه و فریِب شیطان است

توانستند  ي قدرت بود و بهتر می گرفتند. زیرا در کنارِ هم بودن، مایه دیگر قرار می یک
شد، امکان  ور می دیگر دفاع کنند و اگر دشمن در تاریکیِ شب به آنان حمله از یک

شدند، توان و نیروي دفاعیِ  که پراکنده می دفاع و رویارویی وجود داشت؛ اما هنگامی
 شدند. و ضعیف مییافت  آنان کاهش می

ي چارپایان  درباره از دیگر مسایلی که در این باب ذکر شده، سفارش پیامبر
نیکی رفتار کند و بیش از  که بر انسان واجب است که با حیوانات به باشد؛ این می

 ها کوتاهی نکند. ها کار نکشد و در دادن آب و غذا به آن توانشان از آن
که حیوان، توانایی حمل  ارپا سوار شود؛ مگر اینچنین تنها یک نفر بر پشت چ هم

دو نفر را داشته باشد. ولی اگر ضعیف بود و تواناییِ این کار را نداشت، جایز نیست 
که بیش از توانش از او کار بگیرند؛ زیرا این حیوانات نیز همانند انسان از گوشت و 

؛ وقتی انسان کاري شوند اند و مانند انسان خسته می خون و استخوان تشکیل شده
شود.  انجام دهد که بیش از توانِ اوست یا کاري بر او تحمیل گردد، خسته می

ي این حیوانات  دستور داد که درباره رو پیامبر گونه هستند. از این حیوانات نیز همین
 بترسیم و در حقشان کوتاهی نکنیم. بسته از اهللا زبان

 که  : بهترین چیز نزد پیامبرحدیثی بدین مضمون آورده است /سپس مؤلف
 

ي خاك و  دوست داشت هنگام قضاي حاجت، خود را پشت آن پنهان کند، تپه
جا  شد و آن #نخلستان بود. روزي براي قضاي حاجت وارد باغِ یکی از انصار

را دید، صدایی از گلوي خود درآورد و  اهللا که رسول شتري دید. شتر همین
پیشِ شتر آمد و بر سر و گوش و کوهانش دست  برچشمانش پر از اشک شد. پیام



 505   باب: آداب حرکت و توقف، و گذراندن شب و خوابیدن در ... 

» صاحبِ این شتر کیست؟«فرمود:  گاه شتر آرام گرفت. سپس پیامبر کشید. آن
آیا «فرمود:  خدا! مال من است. پیامبر جوانی از انصار آمد و گفت: اي رسول

زد من ترسی؟ این حیوان ن ي این حیوان که اهللا به تو داده است، از اهللا نمی درباره
کنی (و از او زیاد کار  اش می داري و خسته کند که تو، او را گرسنه نگه می شکایت می

گفتند؛  بود که حیوانات با او سخن می هاي پیامبر این، یکی از معجزه». کشی) می
کرد. اهللا متعال هر  بود که با آن پیامبرش را تأیید می اي از سوي اهللا زیرا این، نشانه

ش بود تا مردم، تگر نبو داد که بیان فرستاد، معجزه یا معجزاتی به او می یپیامبري که م
ست و  هیآور ال کرد که فرستاده و پیام میاو را تکذیب نکنند؛ زیرا اگر کسی، ادعا 

کردند؛ اما اهللا متعال به فرستادگانش  اي با خود نداشت، مردم او را تصدیق نمی معجزه
ترین معجزاتی که به پیامبران  قتشان بود. البته بزرگگر صدا داد که نشان معجزاتی می

آورده است:  »و انلهاية ابلداية«در  /کثیر بود. ابن داده شد، معجزات پیامبر اسالم
نیز همانند آن  اي که به هریک از پیامبران گذشته داده شده بود، به پیامبر هر معجزه

بود و چه براي  اي شخصِ پیامبرتر از آن داده شد؛ چه آن معجزه بر معجزه یا بزرگ
را ذکر کرده است. اما  هاي پیامبر هاي فراوانی از معجزه پیروانش. وي سپس نمونه

است،  ي پیامبر اسالم اي چون قرآن که معجزه یک از پیامبران گذشته معجزه به هیچ
وْ «فرمود:  رو پیامبر داده نشد؛ از این

َ
وِ�يُت َويْحٌ أ

ُ
ي أ ِ

َّ
ْن  اهللاَحاُه َو�ِ�ََّما اذل

َ
رُْجو أ

َ
، فَأ َّ إِيلَ

ِقيَاَمةِ 
ْ
رَثَُهْم تَابًِعا يَْوَم ال

ْ
�

َ
ُ�وَن أ

َ
ست که اهللا به  چه به من داده شده، وحیی آن«یعنی:  )1(.»أ

سوي من فرو فرستاده است؛ لذا امیدوارم که روز رستاخیز از سایر پیامبران، پیروان 
باشد و هرچه  چنان ماندگار می که همست  زیرا قرآن، وحیی». تري داشته باشم بیش

شود؛ چون آیات و  اش افزوده می خوانند، بر ایمانشان به اهللا و فرستاده را می مردم آن
ي اهللا  راستی فرستاده به اهللا دهد: رسول هاي بزرگی در آن است که نشان می نشانه

 باشد. متعال می

 .نقل از ابوهریره به 152) و مسلم، ش: 7274، 4981خاري، ش: صحیح ب )1(
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تر نیز  نی وجود دارد؛ از جمله: این حدیث که پیشباره احادیث فراوا در این
ِخيهِ  اهللاو«گذشت: 

َ
َعبُْد يِف َعْوِن أ

ْ
َعبِْد َما َداَم ال

ْ
اش را یاري  اهللا، بنده«یعنی:  )1(.»يِف َعْوِن ال

 و نیز این حدیث [که پیامبر». کند، مادامی که بنده در صدد یاري برادرش باشد می
و ». اي، صدقه است هر کار نیک و پسندیده«یعنی:  )2(».ةٌ ُكلُّ معُروٍف صدقَ «فرمود]: 

 امثال این دو حدیث.

يب سعيد اخلدري -٩٧٦
َ
ُ،  وعن أ

َ
ٍة هل

َ
 َجاَء رَُجٌل ىلَعَ َراِحل

ْ
ُْن يف َسَفٍر إذ قال: بَيَْنَما �َ

 َوِشَماالً، َ�َقاَل رسوُل اهللا
ً
 برََصَهُ يَِمينا

ُ
َجَعَل يرَْصِف

َ
َيُعْد بِِه  َمْن اَكَن َمَعهُ : «ف

ْ
ل
َ
ْضُل َظْهٍر ف

َ
ف

 ُ
َ

َيُعْد بِِه ىلَعَ َمْن ال َزاَد هل
ْ
ل
َ
ْضُل َزاٍد ف

َ
ُ ف

َ
ُ، َوَمْن اَكَن هل

َ
َر ِمْن أْصَناِف »ىلَعَ َمْن ال َظْهَر هل

َ
َذك

َ
، ف

ْضٍل.
َ
َحٍد ِمنَّا يِف ف

َ
رَهُ، َحىتَّ َرأْ�َنا �نَُّه ال َحقَّ أل

َ
 )3([روایت مسلم] الَماِل َما َذك

همراه بودیم؛ در  -با پیامبر -گوید: در سفري می ابوسعید خدري مه:ترج
 کرد. پیامبر این میان، مردي که بر شترش سوار بود، آمد و به چپ و راست نگاه می

اي دارد، آن را  هرکس سواريِ اضافه«فرمود:  -از نگاهش دریافت که محتاج است و -
را به کسی  ي) اضافی دارد، آن (توشه به کسی بدهد که مرکبی ندارد؛ و هرکس، آذوقه

گونه برداشت کردیم  ها را ذکر کرد؛ در نتیجه این و انواع مال». توشه است بدهد که بی
 ».یک از ما حقّی در اموال مازاد بر نیازش ندارد که هیچ

اِجِر�َن يَا َمْعرَشَ الُمهَ «: �نَُّه أَراَد أْن َ�ْغُزَو، َ�َقاَل: عن رسوِل اهللا وعن جابر -٩٧٧
 ِ�ْ

َ
ِْه الرَُّجل َيُضمَّ أَحدُ�ْم إيِلَ

ْ
ل
َ
ُهْم َماٌل َوال َعِش�ٌة، ف

َ
يَْس ل

َ
 ل

ً
ْوما

َ
نَْصارِ، إنَّ ِمْن إْخَوانُِ�ْم ق

َ
َواأل

دآور شده است، این حدیث یا /ونه که نوويگ . هماننقل از ابوهریره به 2699صحیح مسلم، ش )1(
 گذشت. (مترجم). 250ي  شماره تر به پیش

. این ز حذیفهنقل ا به 1005و صحیح مسلم، ش:  ز جابرنقل ا به 6021صحیح بخاري، ش:  )2(
 آمده است. (مترجم). 136ي  شماره تر به حدیث نیز پیش

 آمده است. (مترجم)] 571ي  شماره تر به . [این حدیث پیش1728صحیح مسلم، ش:  )3(
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ةَ 
َ
َّ »واثلَّالَث

َ
َضَمْمُت إيل

َ
اَل: ف

َ
ُعْقَبٍة؛ َ�ْع� أَحدِهْم، ق

َ
ُه إِال ُ�ْقبٌة ك

ُ
َحِدنَا ِمْن َظْهٍر َ�ِْمل

َ
 ، َ�َما أل

عقبِة أَحِدِهْم ِمْن مَجَِ�.
َ
ًة َما يِل إِال ُ�ْقَبٌة ك

َ
الَث

َ
ْو ث

َ
نَْ�ِ أ

ْ
 )1([روایت ابوداود] اث

اي «خواست به جهاد برود؛ فرمود:  می اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:
گروه مهاجران و انصار! برخی از برادران شما، مال و خویشاوندي ندارند؛ پس هر 

لذا هریک ». ها را با خود، همراه و شریک بگرداند یا سه نفر از آن یک از شما باید دو
از ما که حیوان سواري داشت، مثل دیگران فقط داراي یک نوبت براي سوار شدن 

ها براي سوار  گوید: من، دو یا سه نفر را با خود همراه کردم و مثلِ آن می بود. جابر
 شدم). نوبت خود سوار میشدن بر شترم، فقط یک نوبت داشتم (و تنها در 

اَل: اَكَن رسول اهللا -٩٧٨
َ
  وعنه ق

ُ
ِعيف، َو�ُْرِدف ُف يف الَمس�، َ�ُ�ْيِج الضَّ

َّ
َ�َتَخل

.ُ
َ

 )2([روایت ابوداود با اسناد حسن] َو�َْدُعو هل
  عمد عقب در مسیرِ (سفر یا جهاد) گاه به اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:

ها را براي حرکت، کمک و تشویق  راند و(آن توان را به پیش مینا -افراد -ماند و  می
کرد و برایش دعا  فرمود و کسی را که سواري نداشت) پشت سر خود سوار می می
 نمود. می

 شرح
 رفتاري با او گشوده است. همسفر و خوش ي نیکی به بابی درباره /مؤلف

کند و با او  سفر خویش نیکی این، یکی از آداب سفر است که انسان به هم
باره آورده است؛ از جمله: این  سه حدیث در این /رفتار باشد. سپس مؤلف خوش

کرد.  در سفر بود که مردي نزدش آمد و به چپ و راست نگاه می حدیث که: پیامبر
اي  هرکس سواريِ اضافه«فرمود:  -از نگاهش دریافت که محتاج است و -پیامبر

ي) اضافی دارد،  بی ندارد؛ و هرکس، آذوقه (توشهدارد، آن را به کسی بدهد که مرک
ها را ذکر فرمود. لذا هر یک از  و انواع مال». توشه است را به کسی بدهد که بی آن

کرد و کسی را که سواري نداشت، با خود سوار  سفران خود نگاه می مردم به هم

 .2209ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی309؛ السلسۀ الصحیحۀ، ش: 7979صحیح الجامع، ش:  )1(
 .2298ش:  /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی2120یحۀ، ش: ؛ السلسۀ الصح4901صحیح الجامع، ش:  )2(
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: کرد. در حدیث دوم آمده است ي خویش شریک می نمود و او را در توشه می
نوبت سوار یک شتر شوند تا همه در سوار  فرمان داد که هر دو یا سه نفر، به پیامبر

گاه در انتهاي کاروان  شدن، برابر باشند. در حدیث سوم آمده است که پیامبر
ها را پیش  آن نمود و  کرد و به افراد ضعیف که عقب مانده بودند، کمک می حرکت می

آمده است: جابر بن » صحیح مسلم«گونه که در  همان کرد. راند و برایشان دعا می می
 نزد جابر رمق سوار بود. پیامبر در یک سفر بر شتري ضعیف و بی $عبداهللا

پاي  آرامی زد و برایش دعا نمود؛ در نتیجه شتر جابر هم رفت و شتر جابر را به
به  کرد. لذا شایسته است که انسان ها حرکت می تر از آن دیگران و بلکه سریع

سفرانش کمک کند و براي رفع نیازهایشان آستین همت باال بزند. این، جزو آداب  هم
 آمده است. ست که در سنت پیامبر و رهنمودهایی

*** 



 شود چه هنگام سوار شدن بر سواري گفته می باب: آن -170

 فرماید: اهللا متعال می

ِيٱوَ ﴿  ٱ َخلَقَ  �َّ
َ
 ٱوَ  كِ ُفلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  لَُ�م وََجَعَل  ُ�ََّها جَ َ�ٰ زۡ ۡ�

َ
 ١٢ َكُبونَ تَرۡ  َما مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

ْۥ َتوُ لِتَسۡ  ٰ  ا َ�َ  ِ ْ تَذۡ  ُ�مَّ  ۦُظُهورِه ْ  هِ َعلَيۡ  ُتمۡ َتَو�ۡ سۡ ٱ إَِذا َرّ�ُِ�مۡ  َمةَ نِعۡ  ُكُروا  نَ َ�ٰ ُسبۡ  َوَ�ُقولُوا
ِيٱ رَ  �َّ ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ ا ِ  إَِ�ٰ  ��َّ   ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َناَرّ�
 ]  ١٤  ،١٢: الزخرف[ 

شوید تا بر پشت  ها) سوار می ها و چارپایانی پدید آورده است که (بر آن ... و براي شما کشتی
شوید، نعمت پروردگارتان را یاد کنید و بگویید:  ها سوار می گاه که بر آن ها قرار گیرید و آن آن

پاك و منزه است؛ و ما، توانایی تسخیر آن را نداشتیم. و ذاتی که این را مسخّرِ ما ساخته، 
 گردیم. شک به سوي پروردگارمان باز می بی

 

 َسَفٍر،  أنَّ رسول اهللا $وعن ابن عمر -٩٧٩
َ

 إىِل
ً
ِ َخارِجا اَكَن إَِذا اْسَتَوى ىلَعَ بَِع�ِه

اَل: 
َ
، ُ�مَّ ق

ً
الثا

َ
َ ث ربَّ

َ
ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿«ك رَ  �َّ ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما اذَ َ�ٰ  َ�َا َسخَّ ا  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ

َك يف سفِرنَا هذا الربَّ واتلَّقوى، َوِمَن العمِل ما ترىض، ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ 
ُ
ُهمَّ إنّا �سأل

ّ
 ا�َّ؛ الل

ْيَنا َسَفَرنَا َهَذا، َواْطِو َ�نَّا ُ�ْعَدهُ؛ 
َ
ن َعل اِحُب يف ا�ََّهوِّ َفِر، واخَللِيَفُة يف األْهِل؛  أنَْت الصَّ السَّ

ْهلِ ا�َّ
َ
ِب يف املاِل َواأل

َ
آبَِة الَمْنَظِر، َوُسوءِ الُمْنَقل

َ
َفِر، َو�  أُعوُذ بَِك ِمْن وَْ�َثاءِ السَّ

ِّ
َو�َِذا ».  إ�

 : ُهنَّ َوَزاَد �ِيِهنَّ
َ
ال

َ
 )1([روایت مسلم] ».آيُِبوَن، تَائُِبوَن، اَعبُِدوَن، لَِر�َِّنا َحاِمُدونَ «رََجَع ق

که رهسپار سفري بود و بر  هنگامی اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:
خواند:  گفت و سپس این دعا را می گرفت، سه بار تکبیر می پشت شترش قرار می

ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿« رَ  �َّ ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ ا َ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ ؛  ﴾١٤ ُمنَقلُِبونَ ل
ن َعلَيْنَا َسَفَرنَا ا�َّاللُّهمَّ إنّا �سألَُك يف سفِرنَا هذا الربَّ واتلَّقوى، َوِمَن العمِل ما ترىض،   َهوِّ

َفِر، واخلَِليَفُة يف األْهِل؛ ا�َّ َهَذا، َواْطِو َ�نَّا ُ�ْعَدُه؛  اِحُب يف السَّ  إ�ِّ أُعوُذ بَِك ا�َّ أنَْت الصَّ

 .1342صحیح مسلم، ش:  )1(
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ْهِل 
َ
َفِر، َوَ�آبَِة الَمنَْظِر، وَُسوِء الُمنَْقلَِب يف املاِل َواأل و هنگام بازگشت نیز  )1(.»ِمْن َوْ�ثَاِء السَّ

 )2(.»آيِبُوَن، تَائِبُوَن، اَعبُِدوَن، لَِر�ِّنَا َحاِمُدونَ «افزود:  خواند و می همین دعا را می
 شرح

فر هنگامِ سوار شدن بر چه مسا آن«گوید:  می» آداب سفر«در باب  /مؤلف
دعاي سوار شدن بر سواري را مقید به سوار شدن  /؛ یعنی: مؤلف»گوید سواري می

ي زخرف]  ي کریمه [در سوره قصد سفر نموده است؛ اما از ظاهرِ آیه بر مرکب به
رسد که این حکم، عام است و انسان چه قصد سفر داشته و چه  نظر می چنین به

بر چارپا یا کشتی یا ماشین سوار شد، عبارت مذکور در آیه را که  نداشته باشد، همین
 خوانَد. می

ي  را آورده است؛ البته پیش از آن، این فرموده $عمر گاه مؤلف، حدیث ابن آن
 فرماید: را ذکر کرده است که می اهللا

ِيٱوَ ﴿  ٱ َخلَقَ  �َّ
َ
 ٱوَ  كِ ُفلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  لَُ�م وََجَعَل  ُ�ََّها جَ َ�ٰ زۡ ۡ�

َ
 ١٢ َكُبونَ تَرۡ  َما مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

ْۥ َتوُ لِتَسۡ  ٰ  ا َ�َ  ِ ْ تَذۡ  ُ�مَّ  ۦُظُهورِه ْ  هِ َعلَيۡ  ُتمۡ َتَو�ۡ سۡ ٱ إَِذا َرّ�ُِ�مۡ  َمةَ نِعۡ  ُكُروا  نَ َ�ٰ ُسبۡ  َوَ�ُقولُوا
ِيٱ رَ  �َّ ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ ا   ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ
   ]  ١٤  ،١٢: الزخرف[ 

شوید تا بر پشت  ها) سوار می ها و چارپایانی پدید آورده است که (بر آن ... و براي شما کشتی
شوید، نعمت پروردگارتان را یاد کنید و بگویید:  ها سوار می گاه که بر آن ها قرار گیرید و آن آن

نایی تسخیر آن را نداشتیم. و ذاتی که این را مسخّرِ ما ساخته، پاك و منزه است؛ و ما، توا
 گردیم. شک به سوي پروردگارمان باز می بی

ذاتی که این را مسخّرِ ما ساخته، پاك و منزه است؛ و ما، توانایی تسخیر آن را « ي دعا: ترجمه )1(
یزگاري گردیم. یا اهللا! ما در این سفر از تو نیکی و پره شک به سوي پروردگارمان باز می نداشتیم. و بی

کنیم. یا اهللا! این سفر را بر ما آسان بگردان و دوريِ راه را براي ما  پسندي، درخواست می و عملی که می
سفر  هاي ام هستی. یا اهللا! از سختی کوتاه بفرما. یا اهللا! تو همراه و یاورم در سفر، و جانشینم در خانواده

 ».آورم و خانواده به تو پناه میآمدهاي ناگوار در مال  انگیز و پیش و دیدن مناظر غم

 ».گران پروردگارمان هستیم گزاران و ستایش کنندگان، عبادت گردیم و توبه ما باز می«... ترجمه: )2(
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گویند و بر سه  می» سفینه«ست که در زبان عربی به آن  به معناي کشتی» فُلک«
باشد: دریایی، خشکی، و فضایی؛ نوعِ دریاییِ آن، از دیرزمان، یعنی از دوران  نوع می

 فرماید: گونه که اهللا متعال می ي بشر بوده است. همان مورد استفاده نوح

وۡ ﴿
َ
ٓ َحيۡ فَأ نِ  هِ إَِ�ۡ  َنا

َ
�ۡ  َك ُفلۡ لۡ ٱ َنعِ ۡص ٱ أ

َ
    ]٢٧:  املؤمنون[  ﴾يَِناَووَحۡ  ُينَِنابِأ

 پس به نوح وحی کردیم که زیر نظر ما و با وحی (و رهنمود) ما کشتی را بساز.

 فرماید: و سپس می

ٓ َ�ٰ تََّر�ۡ  َولََقد﴿ كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  َءايَةٗ  َها دَّ      ]١٥: القمر[  ﴾١٥ مُّ
 اي بر جاي گذاشتیم؛ پس آیا پندپذیري وجود دارد؟ را (به عنوان) نشانه و آن 

ها پس از  ست که قرن هایی هاي خشکی، همین خودروها و ماشین اما سفینه
اي از  ي ماست. هواپیماها نیز نمونه ساختنِ کشتی، تولید شد و اینک مورد استفاده

گیرد که  هایی قرار می ست که در شمارِ کشتی هاي هوایی ضایی یا کشتیهاي ف سفینه
یاد » زخرف«ي  و نعمتی از سوي خویش، در سوره» فُلک«عنوان  از آن، به اهللا

، یعنی: گردونه، حلقه و »فَلَک«است و » فَلَک«ي  خانواده هم» فُلک«فرموده است. 
 ، این»فُلک«گذاري  ویند. لذا وجه نامگ» فَلَک«ي هر چیز. به مدار ستارگان نیز  دایره

 آورد. هی را در خود گرد میهاي ال است که تعدادي از آفریده
 ٱوَ ﴿و اما منظور از 

َ
چون: شتر، اسب، االغ و قاطر و امثال   ، چارپایانی﴾مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

ي جواز سوار شدن بر  ست: علما درباره شویم. گفتنی ها سوار می هاست که بر آن آن
ها معمول نیست، اختالف نظر دارند. برخی  ون گاو که سوار شدن بر آنحیواناتی چ

اند: در صورتی که باعث اذیت و آزار حیوان نباشد، جایز است و برخی  از علما گفته
از علما بر این باورند که جایز نیست؛ بدین دلیل که حیواناتی مانند گاو، براي سوار 

دیگري دارند. البته دیدگاه صحیح، این است هاي  اند؛ بلکه استفاده شدن آفریده نشده
که سوار شدن بر چنین حیواناتی در صورتی که حیوان در مشقت نیفتد، جایز 

 باشد؛ و گرنه، جایز نیست. می
ْۥ َتوُ لِتَسۡ ﴿ ٰ  ا َ�َ  ِ ْۥ َتوُ لِتَسۡ ﴿در » الم«؛ حرف ﴾ۦُظُهورِه یا براي بیان علت است و یا  ﴾ا

ها و  اهللا، براي شما کشتی«عبارت، این است که: براي بیان نتیجه. لذا مفهوم این 
». ها قرار بگیرید شوید تا بر پشت آن ها سوار می چارپایانی پدید آورده است که بر آن
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ها را از اختیار انسان، خارج نکرده است که  به عبارت دیگر: اهللا متعال، این سواري
ن براي قرار گرفتن بر روي ها سوار و مستقر شود؛ بلکه انسا انسان نتواند بر روي آن

گونه که در خودروها، هواپیماها و شتران و چارپایانِ رام و  ها مشکلی ندارد. همان این
ْ تَذۡ  ُ�مَّ ﴿ گونه است. امثالِ آن، این تا «؛ یعنی: ﴾هِ َعلَيۡ  ُتمۡ َتَو�ۡ سۡ ٱ إَِذا َرّ�ُِ�مۡ  َمةَ نِعۡ  ُكُروا

به عبارت دیگر: ». تان را یاد کنیدشوید، نعمت پروردگار ها سوار می گاه که بر آن آن
یاد آورید که اهللا لطف کرده و  هی را بهشوید، نعمت ال ها سوار می بر آن وقتی

چارپایانی براي سواريِ شما آفریده یا دانشِ ساختن کشتی را به شما آموخته است. 
﴿ ْ ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  َوَ�ُقولُوا رَ  �َّ ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ قۡ مُ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ ا  لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ
را براي ما مسخّر ساخته، پاك و منزّه است؛ و ما،  و بگویید: ذاتی که این«؛ یعنی: ﴾١٤

شک به سوي پروردگارمان باز  را نداشتیم. و بی تواناییِ تسخیر و رام کردنِ آن
ست، پس باید  هیهاي ال ها نعمت رسد که وقتی این نظر می ابتدا چنین به». گردیم می
جاي تسبیحِ پروردگار، او را حمد و سپاس بگوییم؛ علت و چراییِ تسبیح در  به

از عیب و  براي پاکی و منزه بودنِ اهللا» سبحان«ي  جا، براي این است که واژه این
ها و چارپایان، نیاز خویش به  کند و انسان، هنگام سوار شدن بر کشتی نیاز داللت می

 کند؛ لذا اهللا ست، بیش از هر زمانی درك می هاي االهی ها را که نعمت ین سواريا
ستاید. یعنی تسبیح در این مقام،  پاکی می نیاز است، به هایش بی ي آفریده را که از همه

باشد؛ اگرچه تحمید، در سنت آمده است؛ ولی ما  تر از گفتنِ الحمدهللا می مناسب
ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ییم که گو ي این آیه سخن می درباره رَ  �َّ  ِر�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ

ساخت، ما تواناییِ استفاده از  ها را براي ما رام و مسخّر نمی این ؛ یعنی: اگر اهللا﴾١٣
 فرماید: اي دیگر می گونه که اهللا متعال در آیه ها را نداشتیم. همان آن

  َهاَوِمنۡ  َرُ�وُ�ُهمۡ  َهاِمنۡ فَ  لَُهمۡ  َهاَ�ٰ َوَذلَّلۡ ﴿
ۡ
    ]٧٢: يس[  ﴾٧٢ ُ�لُونَ يَأ

و چارپایان را برایشان رام کردیم که برخی از این حیوانات، سواري ایشان است و از برخی 
 کنند. دیگر تغذیه می

توانستیم بر  اید که اگر این حیوانات بزرگ، رام نبودند، نمی آیا تا کنون فکر کرده
ها را داشتیم؟ پاسخ، روشن  راستی توانایی سوار شدن بر آن آیا بهها سوار شویم؟  آن

اي وجود دارند که هرچند از چارپایان مورد  است؛ هرگز؛ زیرا حیوانات درنده
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ها دست بیابیم؛ ولی اهللا متعال این  توانیم بر آن ترند، اما نمی ي ما کوچک استفاده
تواند  اي هم می نیده است که پسربچهاي براي ما رام و مسخر گردا گونه چارپایان را به

خواهد، ببرد. این، بدین معناست که  را به هر سو که می افسار یک شتر را بگیرد و آن
 اهللا متعال چارپایان را براي ما رام کرده است.

ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ رَ  �َّ ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ ا  ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ
که براي مسافرت بر این کشتی یا  ست؛ زیرا انسان هنگامی ي بزرگی این، جمله

اش از دنیاست؛  آورد که این، سفرِ پایانی یاد می شود، گویا به چارپاي رام سوار می
میرد و مردم او را بر روي  در آن هنگام که می سوي اهللا یعنی سفرش از دنیا به

ٓ ﴿گوید:  جاست که می کنند. این ل میهایشان حم شانه ا ؛ ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ
اهللا متعال در کتابش ». گردیم سوي پروردگارمان باز می یقین که ما به و به«یعنی: 

 فرماید: می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
    ]٦: اقاالنشق[  ﴾٦ قِيهِ َ�ُمَ�ٰ  احٗ َكدۡ  َرّ�َِك  إَِ�ٰ  َ�دِحٌ  إِنََّك  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ �

یقین که تو تا مالقات پروردگارت در تالشی سخت خواهی بود و سپس  اي انسان! به
 مالقاتش خواهی کرد.

براي «و نفرمود: » تا مالقات پروردگارت در تالشی سخت خواهی بود«فرمود: 
 ؛ یعنی: اي انسان! فرجامِ تو و سرانجام رنج و تالشت به سوي اهللا»پروردگارت...

ي رنج و  کنی و سرانجام با همه ؛ به عبارت دیگر: تو کار می﴾َرّ�َِك  إَِ�ٰ  َ�دِحٌ ﴿ باشد: می
ي ما با  کنی. همه و او را مالقات می ﴾قِيهِ َ�ُمَ�ٰ ﴿گردي  تالشت به سوي اهللا باز می

کنیم؛ اما مهم این است که چگونه و در چه وضعیتی؟! لذا مهم نیست  مالقات می اهللا
میرد؛ بلکه ممکن است که اهللا متعال، عمري طوالنی به  قت میو که انسان، کجا و چه

در  گونه که موسی انسان بدهد و یا مرگ انسان در سرزمینی مقدس باشد؛ همان
که انسان در چه  چه در این میان مهم است، این سرزمینی مقدس از دنیا رفت. اما آن

ي ما را بر توحید  ه مرگ همهخواهیم ک وضعیتی و با چه اعمالی بمیرد؟ از اهللا متعال می
و ایمان قرار دهد. این، مهم است؛ لذا اگر بر خیر و نیکی از دنیا برویم، مهم نیست که 

جا یا در سرزمینی مقدس یا سرزمینی دیگر یا در این ماه یا در این  جا بمیریم یا آن این
بر خیر و  ها مهم نیست؛ بلکه مهم، این است که یک از این روز یا در این وقت؛ هیچ
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که سوار ماشین یا هواپیما  رو شایسته است که انسان هنگامی نیکی بمیرید. از این
اهللا «آمده است: سه بار  $عمر شود، همان ذکر و دعایی را بگوید که در حدیث ابن می
ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿«بگوید و سپس این دعا را بخواند: » اکبر رَ  �َّ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ
ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ؛ اللُّهمَّ إنّا �سألَُك يف سفِرنَا هذا الربَّ واتلَّقوى، َوِمَن ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّا

َفِر، ا�َّ َهوِّن َعلَيْنَا َسَفَرنَا َهَذا، َواْطِو َ�نَّا ُ�ْعَدُه؛ ا�َّالعمِل ما ترىض،  اِحُب يف السَّ  أنَْت الصَّ
َفِر، َوَ�آبَِة الَمنَْظِر، وَُسوِء الُمنَْقلَِب يف ا�َّ يَفُة يف األْهِل؛ واخلَلِ   إ�ِّ أُعوُذ بَِك ِمْن َوْ�ثَاِء السَّ

ْهِل 
َ
ي اهللا  گر احاطه دقت کنید؛ در این حدیث عبارتی وجود دارد که نشان )1(.»املاِل َواأل

اِحُب يف ا�َّ«گوید:  بر همه چیز است. می َفرِ  أنَْت الصَّ ؛ یعنی: یا اهللا! تو در سفر »السَّ
؛ یعنی: تو جانشین من »واخلَِليَفُة يف األْهِل «گردانی.  همراه منی و سفر را بر من آسان می

کنی و به امورشان  ام هستی و با عنایت و لطف خویش از آنان نگهداري می در خانواده
اش  او در خانوادهدر سفر با انسان است و جانشین  نمایی. پس اهللا رسیدگی می

 بر همه چیز احاطه دارد. باشد؛ زیرا اهللا می
*** 

َر َ�َتَعوَُّذ ِمْن وَْ�َثاءِ  قال: اَكَن رسول اهللا وعن عبد اهللا بن رَسِجَس  -٩٨٠
َ
إَِذا َساف

وِم، َوُسوءِ المَ 
ُ
ْوِن، َوَدْعَوةِ الَمْظل

َ
َْورِ َ�ْعَد الك ِب، َواحلْ

َ
آبَِة الُمْنَقل

َ
َفِر، َو� ْهِل السَّ

َ
ْنَظِر يف األ

 )2([روایت مسلم] َوالَماِل.
هنگامی که به مسافرت  اهللا گوید: رسول می عبداهللا بن سرجِس ترجمه:

انگیز و از کاستی (و  آمدها و تغییرات غم هاي سفر و از پیش رفت، از سختی می

 تر آمده است. (مترجم) ي دعا، پیش ترجمه )1(

ْونِ ا«. [نووي گوید: مسلم با لفظ 1343صحیح مسلم، ش:  )2(
َ
روایت کرده است؛ » حَلْور َ�ْعَد الك

، یعنی با حرف »الكْورُ «اند. ترمذي گفته است: با لفظ  ترمذي و نسائی نیز این حدیث را روایت کرده
» نون«با  –اند: هر دو واژه  نیز روایت شده است و هر یک از دو روایت، معنایی دارد. علما گفته» راء«

اند:  چنین گفته همست.  به معناي بازگشت از پایداري یا فزونی به سوي سستی و کاستی -»راء«و 
باشد که به معنی پیچاندن و جمع  می» تَْ�ِو�ِر الِعَماَمة«آمده است، برگرفته از » راء«روایتی که با حرف 

ْونِ «کردنِ عمامه است؛ اما روایتی که با لفظ 
َ
است که به مفهوم پیدایش » اَكَن يَُ�ونُ «آمده، مصدرِ » الك

 باشد.] و استقرار می
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دیده و از دیدن مناظر  خواري) پس از فزونی (و ارجمندي)، و نیز از دعاي ستم
 برد. پناه می -به اهللا -آمدهاي ناگوار) در مال و خانواده  انگیز (و پیش غم

يب طالٍب  -٩٨١
َ
اَل: َشِهْدُت يلعَّ ْ�َن أ

َ
ا  وعن يلَعِ بن ر�يعة، ق مَّ

َ
ل
َ
َبَها، ف

َ
ك يِتَ بَِدابٍَّة لَِ�ْ

ُ
أ

ا اْسَتَوى ىلَعَ َظ  مَّ
َ
ل
َ
اَل: � اهللاِ، ف

َ
اَكِب، ق ُه يف الرِّ

َ
اَل: احَلْمُد هللاِ ُ�مَّ قال: َوَضَع رِْجل

َ
ْهرَِها، ق

ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ رَ  �َّ ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ ا ُ�مَّ  ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ
الَث َمرَّاٍت، ُ�مَّ 

َ
، ث رَبُ

ْ
اَل: اُهللا أ�

َ
الَث َمرَّاٍت، ُ�مَّ ق

َ
اَل: احلْمُد هللاِ، ث

َ
ْمُت ق

َ
 َظل

ّ
اَل: ُسْبَحانََك إ�

َ
ق

قيَل: يَا أِمَ� الُمؤِمنَِ�، ِمْن أيِّ 
َ
 أنَْت، ُ�مَّ َضِحَك؛ ف

َّ
نُوَب إِال إنَُّه ال َ�ْغِفُر اذلُّ

َ
ِفْر يِل ف

ْ
اغ

َ
َ�ْفيِس ف

اَل: َرأيُت انلَّيِبَّ 
َ
َت؟ ق

ْ
ٍء َضِحك ُت: يَا رسول ا يَشْ

ْ
ُت ُ�مَّ َضِحَك، فُقل

ْ
َما َ�َعل

َ
هللاِ، ِمْن َ�َعَل ك

اَل: 
َ
َت؟ ق

ْ
ٍء َضِحك ُم �نَُّه ال «أيِّ يَشْ

َ
ِفْر يِل ُذنُوِ�، َ�ْعل

ْ
اَل: اغ

َ
إنَّ َر�ََّك َ�ْعَجُب ِمْن َعبِدهِ إَِذا ق

نُوَب َ�ْ�ِي [روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي گفته است: حدیثی حسن  ».َ�ْغِفُر اذلُّ
باشد. این، لفظ ابوداود  یح میها آمده است: حدیثی صح باشد. در برخی از نسخه می

 )1(است.]
 طالب گوید: دیدم که چارپایی براي علی بن ابی علی بن ربیعه می ترجمه:

و  »� اهللاِ «که پایش را در رکاب گذاشت، گفت:  آوردند تا بر آن سوار شود؛ هنگامی
ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿«و سپس افزود:  »احلَْمُد هللاِ «چون بر پشت آن قرار گرفت، گفت:  رَ  �َّ  َسخَّ

ٓ  ١٣ ِر�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا ا  »احلَْمُد هللاِ «؛ سپس سه بار »﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  ��َّ
رَبُ «و سه بار 

ْ
ُسبَْحانََك إّ� َظلَْمُت َ�ْفيِس «گاه این دعا را خواند:  گفت و آن »اُهللا أ�
 أنَْت فَاْغِفْر يِل فَإنَُّه ال �َ 

َّ
نُوَب إِال و سپس خندید. گفته شد: اي امیر مؤمنان! از  )2(»ْغِفُر اذلُّ

را دیدم که مانند من همین کارها را انجام داد  چه بابت خندیدي؟ پاسخ داد: پیامبر
پروردگارِ «خدا! از چه چیزي خندیدید؟ فرمود:  و سپس خندید. عرض کرم: اي رسول

داند که  گوید: مرا بیامرز؛ در حالی که خود می اش می کند که بنده پاك تو تعجب می
 ».آمرزد کسی جز اهللا، گناهان را نمی

 

 .1653ش:  /ۀ، از آلبانیالسلسلۀ الصحیح )1(
 ».آمرزد یقین کسی جز تو گناهان را نمی یا اهللا! تو پاك و منزهی؛ پس مرا بیامرز که به )2(
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 شرح
هنگامِ سوار شدن بر  ست که در سفر به ي دعاها و اذکاري این دو حدیث درباره

 فرماید: می ي کریمه بیان شد که اهللا تر شرح آیه شود. پیش سواري گفته می

ْۥ َتوُ لِتَسۡ ﴿ ٰ  ا ِ ُظهُ  َ�َ ْ تَذۡ  ُ�مَّ  ۦورِه ْ  هِ َعلَيۡ  ُتمۡ َتَو�ۡ سۡ ٱ إَِذا َرّ�ُِ�مۡ  َمةَ نِعۡ  ُكُروا  َوَ�ُقولُوا
ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ  رَ  �َّ   ]  ١٣: الزخرف[  ﴾١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ

رتان را یاد شوید، نعمت پروردگا ها سوار می گاه که بر آن ها قرار گیرید و آن ... تا بر پشت آن
کنید و بگویید: ذاتی که این را مسخّرِ ما ساخته، پاك و منزه است؛ و ما، توانایی تسخیر آن 

 گردیم. شک به سوي پروردگارمان باز می را نداشتیم. و بی

سفر و از دیدن مناظر بد و ناگوار و تغییرات  يها چنین از سختی انسان هم
دیده به اهللا پناه  و خانواده و نیز از دعاي ستمآمدهاي ناگوار) در مال  انگیز و پیش غم
اهللا «و سه بار  »احلمدهللا«کند و سه بار  برد و از او درخواست آمرزش ورحمت می می

آمده است؛ لذا اگر همان الفاظ  ها در دعاها و اذکارِ پیامبر ي این گوید. همه می »اكرب
باشد؛ وگرنه، همان الفاظ  برتر می گفته است، بهتر و هایی را بگویید که پیامبر و واژه
هایی را بگویید که ممکن است؛ در این میان از همه بهتر، آن است که همان  و واژه

ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿عبارتی را بگویید که اهللا متعال در قرآن کریم فرموده است:  رَ  �َّ  َ�َا َسخَّ
ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  ا  ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  ّ�َِنارَ  إَِ�ٰ  ��َّ

تصریح  به گستردگی آمرزش و رحمت اهللا طالب در حدیث علی بن ابی
شود؛  اش خشنود می شده و بیان گردیده است که اهللا متعال از توبه و استغفار بنده

َحِدُ�ْم «فرموده است:  گونه که پیامبر همان
َ
شدُّ فرحاً بِتَْو�ِة َ�بِْدهِ ِمْن أ

َ
ُ أ َّ�

شود که در  تر از فردي شادمان می اش بیش ي بنده اهللا، از توبه«یعنی:  )1(.»اِحلَِتِه...بِرَ 
بیابانی بر شتر خود سوار است؛ شترش که آب و غذاي او را بر پشت دارد، از او 

شود؛ لذا زیر  و از یافتن شترش ناامید می -زندگی -کند و او، از رمد و فرار می می

از  2744ي  شماره این حدیث را مسلم با همین لفظ به صورتی طوالنی به صحیح است؛ )1(
این حدیث را روایت کرده است؛ بخاري نیز 2747ي  شماره و به صورتی مختصر به مسعود ابن
هاي دیگري در صحیح  روایت نموده است؛ این حدیث با روایت از انس بن مالک 6309ي  شماره به

 بخاري وجود دارد.
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کلی ناامید شده، ناگهان  کشد. در آن حال که به و ناامید دراز میرود  ي درختی می سایه
گیرد و از شدت  بیند که کنارش ایستاده است. افسار شتر را می شترش را می
». ي منی و من، پروردگار تو هستم گوید: خدایا! تو، بنده اشتباه می خوشحالی، به

اش خشنود  ي بنده توبهاز  کند! لذا اهللا سان از فرط خوشحالی اشتباه می بدین
درنگ به سوي اهللا توبه کنید و از او  شود؛ پس اي برادر و خواهر مسلمان! بی می

آمرزش بخواهید و بدانید که هرگاه با راستی و اخالص از اهللا متعال آمرزش 
 آمرزد: بخواهید، شما را می

وۡ  ًءاُسوٓ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن﴿
َ
َ ٱ فِرِ َتغۡ �َسۡ  ُ�مَّ  ۥَسهُ َ�فۡ  لِمۡ َ�ظۡ  أ َ ٱ َ�ِدِ  �َّ  ﴾١١٠ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ

  ]  ١١٠:  النساء[ 
و هر کس کار بدي انجام دهد یا به خویشتن ستم کند و سپس از اهللا آمرزش بخواهد، اهللا را 

 یابد. ي مهرورز می آمرزنده

یقین  ي ما را بیامرزد و بر ما رحم کند؛ به خواهیم که همه از اهللا متعال عاجزانه می
 او بر هر کاري تواناست.

*** 



ها و  هنگام باال رفتن از گردنه باب: تکبیر گفتن مسافر به -171
ها و  که از دره امثال آن، و تسبیح گفتن وي در هنگامی

رود؛ و نهی از بلند کردن صدا در هنگام  ها پایین می سراشیبی
 تکبیر گفتن و امثال آن

نَّا إَِذا َصِعدْ  عن جابرٍ  -٩٨٢
ُ
َا َسبَّْحَنا.قال: ك

ْ
نَا، َو�َِذا نََزنل ْ ربَّ

َ
 )1([روایت بخاري] نَا ك

گفتیم و  می» اهللا اکبر«رفتیم،  گوید: هرگاه از سربلندي باال می می جابر ترجمه:
 گفتیم. می» اهللا سبحان«رفتیم،  چون از سراشیبی پایین می

اَل: اَكَن انلَّيبُّ  $وعن ابن عمرَ  -٩٨٣
َ
وا، َو�َِذا َهَبُطوا وجُيوُشُه إَِذا عَ  ق ُ ربَّ

َ
وا اثلََّنايَا ك

َ
ل

 )2([روایت ابوداود با اسناد صحیح] َسبَُّحوا.
و سپاهیانش هنگام باال رفتن از سربلندي  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

 گفتند. می» اهللا سبحان«رفتند،  گفتند و هنگامی که از سراشیبی پایین می می» اهللا اکبر«
 شرح

ي آداب و دعاهاي سفر گشوده است، به این  در ادامه /که مؤلف این باب
پردازد که: یکی از آداب سفر، این است که انسان هنگام باال رفتن از  موضوع می

اهللا «گیرد، یک یا دو یا سه بار  که هواپیما اوج می سربلندي یا کوه و گردنه، یا هنگامی
بگوید. زیرا انسان  »اهللا سبحان«سه بار  بگوید؛ و هنگام فرود آمدن، یک یا دو یا »اكرب

بینی  بیند و ممکن است حالت خودبزرگ در هنگام باال رفتن، خود را در جایی بلند می
سان خویشتن یا نفسِ خویش را در  گوید و بدین می »اهللا اكرب«به او دست دهد؛ لذا 

و نفس شمارد؛ به عبارت دیگر به خود  هی، کوچک میایی و عظمت البرابر کبری
گاه  از تو فراتر است. و آن گوید: اي نفس! هر چه باال بروي، باز هم اهللا خویش می

گر حقارت و  گوید؛ زیرا پایین رفتن، تداعی می »اهللا سبحان«رود،  که از جایی پایین می
ست و اهللا متعال از هر عیب و نقصی، از جمله: از نزول و پایین آمدنی که در  خواري

 .2993صحیح بخاري، ش:  )1(
 .264ش:  /صحیح أبی داود، از آلبانی )2(
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ست.  باشد؛ چراکه او، فراتر از هر چیزي است، پاك و منزه می آن نقص و حقارت
به آسمان دنیا  باشد که به نزول یا پایین آمدن اهللا ثابت می اهللا اگرچه از رسول

ي جالل و عظمت اوست و به مفهومِ  تصریح فرموده است؛ اما این نزول، شایسته
باشد.  ند اهللا متعال نمیحقارت و خواري یا عیب و نقص نیست. زیرا هیچ چیزي همان

و یارانش، این  هاي پیامبر هر حال یکی از آداب پسندیده و از رهنمودها و روش به
 »اهللا اكرب«است که هنگام باال رفتن از سربلندي و نیز هنگام اوج گرفتن هواپیما 

روید یا هنگام فرود آمدن هواپیما،  گاه که از سراشیبی پایین می بگویید و آن
ست: باال رفتن از سربلندي در زمین با اوج گرفتن در  بگویید. گفتنی »اهللا سبحان«

 آسمان و نیز پایین رفتن از سراشیبی با فرود آمدن از آسمان، تفاوتی ندارند.
*** 

اَل: اَكَن انلَّيِبُّ  -٩٨٤
َ
  وعنه ق

َ
نِيٍَّة أ

َ
َما أْوَ� ىلَعَ ث

َّ
ْو الُعْمَرةِ، لُك

َ
َفَل ِمَن احَلجِّ أ

َ
ٍد إَِذا �

َ
ْدف

َ
ْو ف

اَل: 
َ
، ُ�مَّ ق

ً
ا
َ
الث

َ
َ ث ربَّ

َ
ٍء � ال «ك ُ احَلْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

َ
ُك َوهل

ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
إِال اُهللا وَْحَدهُ ال رَشِ�َك هل

ِديٌر. آيُِبوَن، تَائُِبوَن، اَعبُِدوَن، َساِجُدوَن، لَِر�َِّنا َحاِمُدوَن، َصَدَق اُهللا َوْعَدهُ، َونرََصَ 
َ
َ�ْبَدهُ، ق

 )1([متفق علیه] ».وَْحَدهُ  األحزابَوَهَزَم 
و الُعْمَرةِ.

َ
و احَلجِّ أ

َ
ايَا أ َ َفَل ِمَن اجلُيوِش والرسَّ

َ
 و� رواية ملسلٍم: إَِذا �

گشت، هر  که از حج یا عمره باز می هنگامی گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:
إِال اُهللا وَْحَدُه ال � ال «فرمود:  رفت، می یا زمین سخت و بلندي باال می  بار که از گردنه

ٍء قَِديٌر. آيُِبوَن، تَائِبُوَن، اَعبُِدوَن، َساِجُدوَن، ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل  رَشِ

 )2(.»ْحَدهُ وَ  األحزابلَِر�ِّنَا َحاِمُدوَن، َصَدَق اُهللا وَْعَدُه، َونرََصَ َ�بَْدُه، وََهَزَم 
یعنی از  -هاي نظامی و در روایت مسلم آمده است: وقتی از میان لشکرها و دسته

 گشت.... یا از حج و عمره باز می -جهاد

 .1344)؛ و صحیح مسلم، ش: 2995، 1797صحیح بخاري، ش: ( )1(
روایی و حمد و  شریک وجود ندارد؛ فرمان بود راستینی جز اهللاِ یکتا و بیهیچ مع« ي دعا: ترجمه )2(

گزاران و  کنندگان، عبادت گردیم و توبه ي اوست و بر هر چیزي تواناست. ما باز می ستایش ویژه
ي  تنهایی همه اش یاري رساند و به اش وفا کرد و به بنده گران پروردگارمان هستیم. اهللا به وعده ستایش

 ».ها(ي کفر) را شکست داد گروه
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يب هر�رة -٩٨٥
َ
اَل:  وعن أ

َ
أْوِص�، ق

َ
َسافَِر ف

ُ
ر�ُد أْن أ

ُ
 أ

ّ
اَل: يَا رسول اهللا، إ�

َ
أنَّ رجالً ق

» 
ْ
ْيَك بَِتْقَوى اهللاِ، َواتلَّك

َ
ٍف َعل اَل: ». بِ�ِ ىلَعَ لكِّ رَشَ

َ
 الرَُّجُل، ق

َّ
ا َو� مَّ

َ
ل
َ
ُ ابلُْعَد، ا�َّ«ف  اْطِو هلَ

َفرَ  ْيِه السَّ
َ
ْن َعل [ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن  ».َوَهوِّ

 )1(باشد.] می
خواهم به  خدا! می گوید: مردي عرض کرد: اي رسول می ابوهریره ترجمه:

بر هر  اكرب" "اهللاهی و گفتن به رعایت تقواي ال«کنید. فرمود: روم؛ مرا وصیت سفر ب
یا «دعا کرد:  گاه که آن مرد روي گرداند و رفت، پیامبر و آن». بند باش بلندي پاي

 ».اهللا! دوريِ مسافت را بر او کوتاه، و سختی سفر را بر او آسان بگردان
*** 

يب موىس األشعريِّ  -٩٨٦
َ
َنا ىلَعَ  : كّنا َمَع انلَّيِبِّ قال وعن أ

ْ
� نَّا إَِذا أرْشَ

ُ
ك

َ
يف َسَفٍر، ف

نَا َوارَ�َفَعْت أْصَواُ�َنا، َ�َقاَل انلَّيبُّ  ْ ربَّ
َ
َنا َو�

ْ
ل
َّ
يَا ��َُّها انلَّاُس، اْرَ�ُعوا ىلَعَ أْ�ُفِسُ�ْم، : «َواٍد َهل

، إنَُّه َمَعُ�مْ 
ً
إنَُّ�ْم ال تَْدُعوَن أَصمَّ َوال اَغئِبا

َ
ِر�ٌب ف

َ
 )2([متفق علیه] ».، إنَُّه َسِميٌع ق

که  بودیم؛ هنگامی گوید: در سفري همراه پیامبر می ابوموسی اشعري ترجمه:
شد.  گفتیم و صدایمان بلند می می »اكرب اهللا«و  »إالاهللا ال�«رفتیم،  از جایی باال می

بیاورید)؛ زیرا شما،  اي مردم! بر خود رحم کنید (و صدایتان را پایین«فرمود:  پیامبر
 ».خوانید؛ بلکه اهللا با شما، و شنوا و نزدیک است شخصِ ناشنوا و غایبی را نمی

 شرح
 »اكرب اهللا«تر بیان شد که پسندیده است که مسافر هنگام باال رفتن از جایی،  پیش

بگوید. حکمت این کار را نیز بیان  »اهللا سبحان«آید،  بگوید و چون از جایی پایین می
ردیم؛ اما شایسته است که انسان براي انجامِ این کار، خودش را در رنج و زحمت ک

 که در حدیث ابوموسی اشعري نیندازد و صدایش را بیش از اندازه باال نبرد. چنان
 »اكرب اهللا«و  »إالاهللا ال�«بودند و  ها در سفري همراه پیامبر آمده است که آن

َها انلَّاُس، اْرَ�ُعوا ىلَعَ «فرمود:  بردند. پیامبر گفتند و صدایشان را باال می می يَا ��ُّ

 .1730ش:  /السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی )1(
 .2704)؛ و صحیح مسلم، ش: 6384، 2992صحیح بخاري، ش: ( )2(
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؛ یعنی: اي مردم بر خود آسان بگیرید و خود را با باال بردن صداهایتان در »أْ�ُفِسُ�مْ 
را  -خوانید؛ بلکه اهللا  زیرا شما، شخصِ ناشنوا و غایبی را نمی«زحمت نیندازید. 

لذا نیازي ندارد که خودتان را در رنج ». استبا شما، و شنوا و نزدیک  -خوانید که می
صداهایتان را  »اهللا سبحان«و  »اكرب اهللا«، »إالاهللا ال�«و زحمت بیندازید و هنگام گفتنِ 

هاست، نزدیک  که فراتر از آسمان شنود و با این بیند و می می باال ببرید؛ زیرا اهللا
گانه و  هاي هفت آسمان«گوید:  می $عباس است؛ چراکه بر هر چیزي احاطه دارد. ابن

مهر، تنها همانند یک دانه  گانه در دست پروردگار رحمن و گسترده هاي هفت زمین
ها و زمین با کبریایی و عظمت  آسمان». خردل (=اسپندان) در دست یکی از شماست

ست.  به هر چیزي احاطه دارد و فراتر از هر چیزي شوند و اهللا االهی مقایسه نمی
گر این است که انسان نباید خودش را در عبادت به زحمت بیندازد  ث بیاناین حدی

بندي بر آن.  یا بر خود سخت بگیرد؛ نه در انجام عبادات ونه در مداومت و پاي
ي  به سبب عالقه $اطالع یافت که عبداهللا بن عمرو بن عاص که پیامبر چنان

گیرم و تمام  روز، روزه میدر تمام عمر خویش هر «فراوانش به عبادت، گفته است: 
تو، چنین «فرمود:  به عبداهللا اهللا رسول». پردازم ها، به نماز و عبادت می شب
تو، توانش را نداري؛ هم «فرمود:  پیامبر». ام بله، چنین گفته«عرض کرد: » اي؟ گفته

روزه بگیر و هم بخور، بخشی از شب بخواب و پاسی از شب برخیز (و عبادت کن) 
ه، سه روز، روزه بگیر که پاداش کار نیک، ده برابر است و این سه روز در و هر ما

فرمود: ». ام، بیش از این است توانایی«گفت:  عبداهللا». ماه، مانند تمام عمر است
طاقت و توان من، بیش از «عرض کرد: ». یک روز، روزه بگیر و دو روز فاصله بینداز«

فْطْر يْوما، فَذلَك ِصيَام َداودفَُصم «فرمود:  اهللا رسول». این است
َ
ْعَدل  يَْوماً َوأ

َ
وَُهو أ

يَامِ  و برترین  ي داوود یک روز در میان روزه بگیر که این، روزه«یعنی:  )1(؛»الصِّ
گفت:  بزرگ شد و پا به سن گذاشت، می زمانی که عبداهللا بن عمرو ».روزه است

وز در میان روزه گرفتن، کردم؛ زیرا یک ر را قبول می اهللا کاش رخصت رسول

)؛ و صحیح مسلم، ش: )6227، 5052، 3419، 1980، 1979، 1974صحیح بخاري، ش: ( )1(
آمده  154ي  شماره تر به . [این حدیث، پیش$اهللا بن عمرو بن عاصدعب زنقل ا ) به1162 ،1159(

 است. (مترجم)]
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گرفت.  گرفت و پانزده روز، روزه نمی برایش دشوار شد. لذا پانزده روزِ پیاپی روزه می
 گرفت. ي یک روز در میان، نیمی از هر ماه را روز می یعنی به جاي روزه

به او فرمود:  ي عبداهللا ي قیام شب و عبادت شبانه درباره پیامبر
است که نیمی از شب  اهللا تعالی، نماز داوودترین نماز شب نزد  محبوب«

 ».خوابید ششم دیگر را می خاست و یک سوم آن را براي عبادت برمی خوابید و یک می
هر حال شایسته نیست که انسان خودش را براي عبادت در زحمت بیندازد؛  به

شد گزار با بلکه هر زمان که امکانات یا شرایطی آسان براي عبادت فراهم شد، سپاس
که به آب گرم دسترسی  رغم این و از فرصت استفاده کند. برخی از مردم در زمستان به

 کنند؛ در صورتی که اهللا گیرند و خود را اذیت می دارند، با آب سرد وضو می
 فرماید: می

ا  ُ ٱ َعُل َ�فۡ  مَّ   ]  ١٤٧:  النساء[  ﴾َوَءاَمنُتمۡ  ُ�مۡ َشَكرۡ  إِن بَِعَذابُِ�مۡ  �َّ
 گزار باشید و ایمان بیاورید، اهللا را با عذاب شما کاري نیست.اگر سپاس 

گیرد، پاداشی  که به آب گرم دسترسی ندارید و با آب سرد وضو می آري؛ هنگامی
که ثواب دارد، خود را اذیت کنید و  براي شما خواهد بود؛ اما اگر به گمان این

؛ بلکه همان کاري را ي آسان ترجیح دهید، درست نیست ي سخت را بر گزینه گزینه
روم که ثواب  پیاده به حج می«گویند:  تر است. برخی از مردم می بکنید که آسان

چه کسی گفته است که رفتن به حج با پاي پیاده از رفتن به حج با » تري دارد! بیش
ست. از شرایط آسانی که اهللا متعال  باشد؟ این، پندار اشتباهی ماشین یا هواپیما برتر می

کند، استفاده ببرید. معنا ندارد که انسان با چنین پنداري، به  عبادت فراهم میبراي 
جاي استفاده از نعمت برق و قرار گرفتن در جایی مناسب، زیر نورِ ضعیف قرآن 

تر است، پس ثواب  چون تالوت قرآن در زیر نور ضعیف سخت«بخواند و بگوید: 
ط آسانی براي عبادت وجود دارد، از این هم اشتباه است. وقتی شرای»! تري دارد بیش

که شرایط آسانی فراهم نیست و  آن استفاده نما و در عبادت، کوتاهی نکن؛ اما هنگامی
تري متحمل شوید، اجر و  وقت هرچه زحمت بیش عبادت با رنج و زحمت است، آن

 یابید. تري می پاداش بیش



 باب: مستحب بودن دعا در سفر -172

يب هر�رة -٩٨٧
َ
اَل رسوُل اهللا وعن أ

َ
ثالُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَات ال َشكَّ : «قال: ق

ِهِ 
َ

وِم، َوَدْعَوةُ الُمَسافِِر، َوَدْعَوةُ الَوادِلِ ىلَعَ َودل
ُ
: َدْعَوةُ الَمْظل [روایت ابوداود و ترمذي؛  ».�ِيِهنَّ

ِ «ترمذي، این حدیث را حسن دانسته است. البته در روایت ابوداود، لفظ 
َ

 »هِ ىلَعَ َودل
 )1(نیست.]

گمان سه دعاي مستجب  بی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
دیده، دعاي مسافر، و  ها شکی نیست: دعاي ستم وجود دارد که در پذیرفته شدن آن

 )2(».دعاي پدر [و مادر] بر ضد فرزند
*** 

این حدیث را در  /؛ آلبانی596؛ السلسلۀ الصحیحۀ، از آلبانی، ش: 3031صحیح الجامع، ش:  )1(
 حسن داسته است. 3115ماجۀ، ش:  صحیح ابن

 -صورت مطلق آمده است؛ یعنی دعاي پدر در حق فرزند،  البته در روایت ابوداود، دعاي پدر به )2(
 شود. (مترجم) پذیرفته می -ي نیک در حق او باشد و چه بددعاییچه دعا
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 گوید می

يب موىس األشعريِّ  -٩٨٨
َ
اَل:  أنَّ رسوَل اهللا عن أ

َ
 ق

ً
ْوما

َ
 ق

َ
 إنَّا ا�َّ«اَكَن إَِذا َخاف

ورِِهمْ  ُورِِهْم، َوَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رُشُ
ُ

َك يف �
ُ
َْعل

َ
[روایت ابوداود و نسائی با اسناد  ».�

 )1(صحیح]
که از گروهی بیمناك  هنگامی اهللا گوید: رسول می ابوموسی اشعري ترجمه:

ورِِهمْ ا�َّ«گفت:  شد، می می ُورِِهْم، َوَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رُشُ َْعلَُك يف �ُ
َ

 )2(.» إنَّا �
 شرح

ي دعاي مسافر گشوده است؛  بابی درباره» الصالحین ریاض«در کتابش  /نووي
ر اي دیگ کند و به منطقه گویند که وطنش را براي مدتی ترك می مسافر به کسی می

آید. غالباً دعاي  شمار می که به سرزمین خود باز گردد، مسافر به رود و تا زمانی می
تر است؛ زیرا اهللا متعال  شود. دعاي نیازمند به قبول شدن نزدیک مسافر، پذیرفته می

پذیرد. سپس مؤلف حدیثی آورده  دعاي درمانده و نیازمند را بیش از دعاي دیگران می
ها شکی نیست: دعاي  تجاب است که در پذیرفته شدن آنگر سه دعاي مس که بیان

دیده، این است که  دیده، دعاي مسافر، و دعاي پدر. منظور از دعاي مظلوم یا ستم ستم
ناحق مال شما را تصاحب کند؛ این، ظلم و ستم است. اگر بر ضد چنین  شخصی به

به کافري ستم کنید و  پذیرد؛ حتی اگر شخصی دعا کنید، اهللا متعال دعایتان را قبول می
شود. این، بدین معنا نیست که اهللا متعال،  او بر ضد شما دعا نماید، دعایش قبول می

کافر را دوست دارد؛ بلکه پذیرفته شدن دعاي کافرِ مظلوم، به خاطر اهمیت عدالت و 
بدین معناست که اهللا، عدل و داد را دوست دارد. لذا مظلوم، هرکه باشد، حقش از 

را به یمن فرستاد، به او  که معاذ هنگامی رو پیامبر شود. از این رفته میظالم گ
إِنَُّه لَيْس بينها و�ْ�َ «فرمود: 

َمْظلُوِم فَ
ْ
و از دعاي «یعنی:  )3(.»ِحَجاٌب  اهللاواتَِّق دْعوَة ال

 .1360ش:  /و صحیح أبی داود، از آلبانی ؛4706ش:  ،صحیح الجامع )1(
 ».آوریم هایشان به تو پناه می دهیم از شرارت یا اهللا! ما، تو را در برابرِ آنان قرار می« ي دعا: ترجمه )2(
 . (مترجم)]213ي  شماره حدیث [ر.ك: تر گذشت.  دیث پیشتخریج این ح )3(
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لذا دعاي ». مظلوم بترس. زیرا هیچ حجابی، میان اهللا و دعاي مظلوم وجود ندارد
ي ظلمی که  اندازه شود؛ البته به کند، پذیرفته می که بر ضد ظالم دعا میاي  دیده ستم

تر از آن؛ و اگر مظلوم بیش از حد ظلمی که بر او رفته است،  ظالم مرتکب شده یا کم
شود. زیرا از حد گذشته است. این، یک  براي ظالم بددعایی کند، دعایش پذیرفته نمی

 دعاي مستجاب.
خواهد  می کند و از اهللا که مسافر دعا می اب: هنگامیو اما دومین دعاي مستج

هاي سفر کمک کند، اهللا متعال   که سفرش را آسان بگرداند یا به او در برابر سختی
رو شایسته است که انسان فرصت دعا در سفر را  گرداند. از این دعایش را قبول می

صد عمره و حج باشد، به ق ویژه اگر سفر، سفري عبادي مانند سفر به غنیمت شمارد؛ به
 تر است. پذیرفته شدن نزدیک

هِ «سوم: دعاي پدر؛ در برخی از الفاظ حدیث آمده است:  ِ
َ

؛ »َدْعَوُة الَوادِلِ ىلَعَ َودل
صورت  ها، دعاي پدر به و در برخی از روایت». دعاي پدر بر ضد فرزندش«یعنی: 

یک در حق او باشد و چه دعاي ن -مطلق آمده است؛ یعنی دعاي پدر در حق فرزند، 
جا که پدر نسبت به فرزندش محبت دارد،  شود. اما از ان پذیرفته می -چه بددعایی

فرماید.  به بندگانِ مهربان خویش، رحم می کند و اهللا غالباً در حقش دعاي نیک می
حق بر ضد فرزند خویش دعا نماید؛ یعنی فقط در  البته امکان ندارد که پدري جز به

کند که فرزندش مستحقّ آن باشد و اهللا متعال نیز  فرزندش بددعایی می صورتی براي
آمده است که » والد«ي  پذیرد. در متن حدیث واژه دعاي پدر را بر ضد فرزندش می

 شود و هم شامل مادر. هم شامل پدر می
گردد: دعاي مظلوم، دعاي مسافر، و دعاي پدر و مادر  لذا دعاي سه نفر قبول می

 زند.ي فر درباره
ست که انسان هنگام  ي دعایی حدیثی ذکر کرده که درباره /سپس مؤلف

ترسید،  ها می اي از مردم را دیدید که از آن گوید؛ یعنی وقتی عده ترسیدن از مردم می
ُورِِهْم، َوَ�ُعوُذ ا�َّ«رو شدید که از او بیمناکید، بگویید:  یا با کسی روبه َْعلَُك يف �ُ

َ
 إنَّا �

ورِِهمْ  بَِك ِمنْ  . اگر این دعا را از روي صدق و اخالص و با عزم راستین براي »رُشُ
دارد. مفهوم  گفته باشید، اهللا متعال شما را از شرّشان نگه می پناهنده شدن به اهللا

؛ یعنی از تو »دهیم ها قرار می یا اهللا! ما تو را رویاروي این«دعا این است که: 
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و از «از ما دفاع کنی و ما را از شرشان نگه داري.  ها خواهیم که در برابرِ این می
لذا اهللا متعال شما را از شرّشان در حفظ و پناه ». آوریم هایشان به تو پناه می شرارت

ها را با صدق و اخالص  دهد. دو عبارت آسان که اگر انسان آن خویش قرار می
 پذیرد. اش را می بگوید، اهللا متعال خواسته

*** 



 دعاي مسافر، هنگام توقف یا اتراق کردن در جاییباب:  -174

َمْن نََزَل َمْ�ِالً «َ�ُقوُل:  قالت: َسِمْعُت رسوَل اهللا &عن خولة بنِت َحِكيمٍ  -٩٨٩
َِل ِمْن َمْ�ِ 

َ
ٌء َحىتَّ يَْرحت ْم يرَُضَّهُ يَشْ

َ
َق، ل

َ
اِت ِمْن رَشِّ َما َخل ُعوُذ بَِ�لَِماِت اهللاِ اتلَّامَّ

َ
اَل: أ

َ
هِلِ ُ�مَّ ق
 )1([روایت مسلم] ».َذلَِك 

هرکس «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می &خوله بنت حکیمترجمه:
اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق"در جایی اتراق کند و سپس بگوید:  ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ

َ
، )2("أ

 ».کند جا کوچ  که از آن رساند تا آن هیچ چیزي به او آسیب نمی

اَل: اَكَن رسول اهللا $وعن ابن عمر -٩٩٠
َ
ْيُل، قال:  ق

َّ
َبَل الل

ْ
أ�

َ
َر ف

َ
يَا أْرُض، «إَِذا َساف

ِك َورَشِّ َما �ِيِك، َورَشِّ َما ُخلَِق �ِيِك، َورَشِّ َما يَِدبُّ  َر�ِّ َوَر�ُِّك اُهللا، أُعوُذ بِاهللاِ ِمْن رَشِّ
ْيِك، أُعوُذ باهللا ِمْن رَشِّ أَسٍد َوأسْ 

َ
، َوِمْن َوادِلٍ َعل ِ

َ
َوٍد، َوِمَن احَليَِّة َوالَعْقَرِب، َوِمْن َساِ�ِن ابَل�

 َ
َ

 )3([روایت ابوداود] ».َوَما َودل
رفت و شب   هنگامی که به مسافرت می اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:

ِك َورَشِّ َما ِ�يِك، َورَشِّ يَا أرُْض، َر�ِّ َوَر�ُِّك اُهللا، أُعوُذ بِاِهللا مِ «فرمود:  رسید، می فرا می ْن رَشِّ
َما ُخِلَق ِ�يِك، َورَشِّ َما يَِدبُّ َعلَيِْك، أُعوُذ باهللا ِمْن رَشِّ أَسٍد َوأْسوٍَد، َوِمَن احلَيَِّة َوالَعْقَرِب، 

 َ
َ

، َوِمْن َوادِلٍ َوَما َودل  )4(.»َوِمْن َساِ�ِن ابَلَ�ِ

 

 

 .2708صحیح مسلم، ش: )1(
این، یکی ». چه آفریده است عیب اهللا، از شر آن برم به کالم کامل و صفات بی پناه می« ي دعا: ترجمه )2(

در شرح این حدیث،  /شود. البته شارح ست که از آن صفت کالم براي اهللا متعال ثابت می از احادیثی
 ادیق کلمات کامل االهی را توضیح داده است. (مترجم)مفاهیم و مص

 ، این حدیث را ضعیف دانسته است.64در الکلم الطیب، ص:  /آلبانی ضعیف است؛ )3(
چه  چه در توست، و از شرّ آن پروردگار من و تو، اهللا است؛ از شرّ تو و از شرّ آناي زمین! « : ترجمه )4(

برم؛ از شرّ شیر و انسان  جنبد، به اهللا پناه می ه بر روي تو میچ در تو آفریده شده است، و از شر آن
 ».برم هاي ساکن در این سرزمین و از شیطان و تبارش به اهللا پناه می ستمکار، و از مار و عقرب و جن
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 شرح
ه مسافر، هنگام توقف یا اتراق کردن در ست ک ي دعاهایی این دو حدیث درباره

فرمود:   اهللا آمده است: رسول &گوید. در حدیث خوله بنت حکیم جایی می
اِت ِمْن رَشِّ َما هرکس در جایی اتراق کند و سپس بگوید: « ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّامَّ

َ
"أ

؛ یعنی: وقتی این »کندجا کوچ  که از آن رساند تا آن ، هیچ چیزي به او آسیب نمیَخلََق"
رسد. کلمات کامل اهللا، هم  جاست، هیچ آسیبی به او نمی دعا را بگوید، تا زمانی که آن

اش؛ اهللا متعال در این آیه   شود و هم شامل کالم تشریعی شامل کالمِ تکوینی او می
 به کالم تکوینی خویش اشاره فرموده است:») یس«ي  سوره 82ي  (=آیه

﴿ ٓ َما مۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  ۥٓ هُ رُ أ َرادَ  إَِذا

َ
ن ا ًٔ َشۡ�  أ

َ
   ]٨٢: يس[  ﴾٨٢ َ�َيُكونُ  ُ�ن ۥَ�ُ  َ�ُقوَل  أ

» موجود شو«گوید:  شأن او، این است که چون (پیدایش) چیزي را اراده کند، فقط به آن می
 شود. درنگ موجود می و بی

لذا وقتی دعاي مذکور در حدیث را بگویید، اهللا متعال با کالمِ تکوینی خویش، 
کند. کالم شرعی اهللا متعال نیز از  رساند، از شما دور می چه را که به شما آسیب می نآ

عنوان مثال:  کند؛ چه پیش از نزول بال و چه پس از آن. به هر بدي و شرّي حفظ می
از نزدیک شدن  »الكرىس آية«ثابت است، خواندن  گونه که از پیامبر اکرم همان

د. در حدیث آمده است: هر کس در شب کن گیري می شیطان به انسان پیش
شود و هیچ  را بخواند، نگهبانی از سوي اهللا متعال بر او گماشته می »الكرىس آية«

 گردد. شیطانی تا صبح، به او نزدیک نمی
» فاتحه«ي  ثابت است که سوره و اما پس از نزول بال یا ابتال به چیزي: از پیامبر

 یابد. زیرا قرآن، شفاست: مار بهبود میبر هر بیماري که خوانده شود، آن بی

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � وۡ  ُ�مَءتۡ َجا ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ِعَظةٞ مَّ ٓ  رَّ ُدورِ ٱ ِ�  لَِّما ءٞ وَِشَفا  ىوَُهدٗ  لصُّ
    ]٥٧:  يونس[  ﴾٥٧ ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  ةٞ َورَۡ�َ 

دي و درمان ي بهبو راستی پندي از سوي پروردگارتان آمده که مایه اي مردم! به
 هاست و هدایت و رحمتی براي مومنان است. ست که در سینه هایی بیماري

آیید و براي استراحت و  پس اي برادر و خواهر مسلمان! وقتی در جایی فرود می
کنید، حتماً این دعا را  خوابیدن در مکانی از خشکی یا دریا توقف و اتراق می
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ُعوُذ بَِ�ِلَماِت اِهللا اتلَّ «بخوانید: 
َ
اِت ِمْن رَشِّ َما َخلََق أ جا هستید،  و تا زمانی که آن »امَّ

 رسد. آسیبی به شما نمی



باب: مستحب بودن تعجیل مسافر پس از پایان کارهایش  -175
 اش براي بازگشت به نزد خانواده

يب هر�رة -٩٩١
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا عن أ

َ
َفُر قِْطَعٌة ِمَن الَعَذاِب، َ�ْمَنُع «ق السَّ

 أْهلِهِ أ
َ

ْل إىِل ُيَعجِّ
ْ
ل
َ
ىَض أَحُدُ�ْم َ�ْهَمَتُه ِمْن َسَفرِهِ، ف

َ
إَذا ق

َ
 ».َحَدُ�ْم َطَعاَمُه َورَشابَُه َونَْوَمُه، ف

 )1([متفق علیه]
اي از عذاب است؛  سفر، پاره«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

دارد. بنابراین هریک از شما  زیرا انسان را از خوردن و نوشیدن و خوابیدن باز می
 ».اش باز گردد انجام رساند، هرچه زودتر نزد خانواده هدف خویش از سفر را به

 شرح
ي مسایل مربوط به سفر به این موضوع پرداخته که مستحب است:  در ادامه /مؤلف

اش باز گردد. زیرا  مسافر پس از پایان کارهایش در سفر، هرچه زودتر نزد خانواده
ي خود را ترك کند؛ در صورتی که  شود که شهر و خانواده ناگزیر می مسافر،
ها رسیدگی کند و در جهت تعلیم  اش نیاز دارند که باالي سرشان باشد، به آن خانواده

بسا ممکن است مسایلی پیش آید که ضرورت حضورش  ها بکوشد و چه و تربیت آن
آورده،  /در حدیثی که مؤلف رو پیامبر را موجب گردد. از این  در کنار خانواده

فرمان داده است که مسافر، پس از به انجام رساندن هدف خویش از سفر، هرچه 
سفر را بخشی از عذاب  اش باز گردد. در این حدیث، پیامبر زودتر نزد خانواده

ویژه در گذشته که  ست و هم عذابِ جسمی. به برشمرد؛ یعنی: سفر، هم عذاب روحی
شد و در گرماي  بود و مسافرت با پاي پیاده یا چارپایان انجام میامکانات سفر اندك 

 رو پیامبر همراه داشت. از این هاي فراوانی به تابستان و سرماي زمستان، سختی
اي از عذاب است؛ زیرا انسان را از خوردن و نوشیدن و خوابیدن  سفر، پاره«فرمود: 
تواند همانند روزهاي عادي،  نمی ي فکري دارد و چراکه مسافر مشغله». دارد باز می

ي کافی استراحت کند. لذا باید بکوشد تا هرچه زودتر به  اندازه بخورد و بیاشامد یا به
شهر و دیار خویش باز گردد تا هم فرصت کافی براي استراحت داشته باشد و هم به 

 .1927؛ و صحیح مسلم، ش: 1804صحیح بخاري، ش:  )1(
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ویژه مسایلی تربیتی و اموزشی آنان رسیدگی نماید. لذا  ي خویش، به خانواده
ها و رفتن به سفر، برتر است؛ مگر  یابیم که ماندن در نزد خانواده از ترك آن رمید

که مالک بن  چنانکه ضرورتی وجود داشته باشد؛ زیرا خانواده به او نیاز دارند.  این
آمدند و بیست شب  سن و سالش نزد پیامبر با بیست تن از جوانان هم حویرث

رو  اند؛ از این ي خود شده ها مشتاق خانواده که آندریافت  اهللا نزدش ماندند. رسول
ِ�يُموا ِ�يِهم، وَعلِّموُهم َوُمُروُهم...«به آنان فرمود: 

َ
ْهلي�م فَأ

َ
نزد «یعنی:  )1(.»ارْجُعوا إِىل أ

 -ها را  ها را تعلیم دهید و آن ها اقامت نمایید و آن هایتان باز گردید و نزد آن خانواده
 ».امر کنید -اسالم به نماز و سایر احکام

اش را تنها بگذارد و  لذا شایسته نیست که انسان بیش از حد ضرورت، خانواده
ي نیاز بسنده نماید و پس از انجامِ کارهایش هرچه  اندازه در کنارشان نباشد؛ بلکه به

 اش باز گردد. زودتر نزد خانواده
*** 

 آمده است. (مترجم) 717ي  شماره تر به این حدیث پیش )1(
                                           



هتش در باب: استحباب رفتن به نزد خانواده در روز و کرا -176
 شب بدون ضرورت

اَل:  أنَّ رسول اهللا عن جابرٍ  -٩٩٢
َ
ُه «ق

َ
نَّ أْهل

َ
ال َ�ْطُر�

َ
إَِذا أطال أَحُدُ�ُم الَغْيَبَة ف

ْالً   ».يلَ

ْالً. و� روايٍة: أنَّ رسول اهللا ُه يلَ
َ
 )1([متفق علیه] َ�َ� أْن َ�ْطُرَق الرَُّجُل أْهل

به  -هرگاه غیبت هر یک از شما «فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابر ترجمه:
 ».اش نرود نزد خانواده -بدون اطالع قبلی -  طوالنی شد، هرگز در شب -سبب سفر

که کسی (پس از بازگشت از سفرِ  از این اهللا و در روایتی آمده است: رسول
 اش برود، نهی فرمود. طوالنی)، در شب نزد خانواده

ْو  قال: اَكَن رسوُل اهللا وعن أ�ٍس  -٩٩٣
َ
ْالً، َوَ�َن يَأ�ِيهْم ُغْدَوةً أ ُه يلَ

َ
ال َ�ْطُرُق أْهل

 )2([متفق علیه] َعِشيًَّة.
در شب نزد  -پس از بازگشت از سفر - اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

 رفت. رفت؛ بلکه صبح یا غروب، نزدشان می اش نمی خانواده
*** 

 .715)؛ و صحیح مسلم، ش: 5244، 1801صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .1928؛ و صحیح مسلم، ش: 1800صحیح بخاري، ش:  )2(

                                           



شهر خود را  گردد و که باز می باب: دعاي مسافر، هنگامی -177
 بیند می

هنگام باال رفتن از  که پیش از این در باب تکبیر گفتن مسافر به $عمر حدیث ابن
 )1(گنجد. ها گذشت، در این باب نیز می بلندي

َنا َمَع انلَّيبِّ  وعن أ�س -٩٩٤
ْ
َبل

ْ
اَل:  قال: أ�

َ
َمِديَنِة، ق

ْ
نَّا بَِظْهِر ال

ُ
آيُِبوَن، «َحىتَّ إَِذا ك

ِدْمَنا الَمِديَنَة.»بُِدوَن، لَِر�َِّنا َحاِمُدونَ تَائُِبوَن، اَع 
َ
 َ�ُقوُل َذلَِك َحىتَّ ق

ْ
ْم يََزل

َ
ل
َ
[روایت  ؛ ف

 )2(مسلم]
که به باالي  گشتیم؛ هنگامی به مدینه باز می گوید: با پیامبر می انس ترجمه:

بُِدوَن، لَِر�ِّنَا آيِبُوَن، تَائِبُوَن، اَع «فرمود:  پیامبر -و مدینه نمایان شد -مدینه رسیدیم
 که وارد مدینه شدیم. گفت تا این و پیوسته این را می )3(»َحاِمُدونَ 

*** 

 . (مترجم)983ي  ر.ك: حدیث شماره )1(
 .1345صحیح مسلم، ش:  )2(
 گران پروردگارمان هستیم. گزاران و ستایش کنندگان، عبادت گردیم و توبه ما باز می ترجمه: )3(

                                           



که مسافر هنگام بازگشت از سفر، ابتدا  باب: استحباب این -178
 به مسجد محلّ خویش برود و در آن دو رکعت نماز بگزارد

دِ  أنَّ رسوَل اهللا عن كعب بن مالٍِك  -٩٩٥
َ
َمْسِجِد اَكَن إَِذا ق

ْ
َم ِمْن َسَفٍر، بََدأ بِال

. َعَتْ�ِ
ْ
َع �ِيِه َر�

َ
َر�

َ
 )1([متفق علیه] ف

که از سفري باز  هنگامی اهللا گوید: رسول می کعب بن مالک ترجمه:
 خواند. رفت و در آن دو رکعت نماز می گشت، ابتدا به مسجد می می

 شرح
 دهیم: ي آداب سفر را توضیح می دو باب دیگر درباره

پردازد که شایسته است: انسان پس از سفري  به این موضوع می اب نخست،ب
اش نرود؛ مگر با اطالع  اش را ندیده است، در شب به خانه مدت که خانواده طوالنی

که ضرورتی وجود داشته باشد؛ مثالً در سفر اذیت شود یا برایش امکان  قبلی یا این
هنگام به  رایطی ایرادي ندارد که شبماندن تا صبح، وجود نداشته باشد. در چنین ش

هنگام به خانه  اش اطالع دهد که شب تر به خانواده چنین اگر پیش خانه برود. هم
رسد، ایرادي ندارد که نزدشان برود. اما اگر غیبتش طوالنی بوده است، نباید در  می

ِعثَُة ِليَكْ َ�ْمتَ «بیان نموده و فرموده است:  شب به خانه برود؛ علتش را پیامبر ِشَط الشَّ
ُمِغيبَةُ 

ْ
موي، سرش را شانه بزند و موهاي زائد  تا زنِ ژولیده«...یعنی:  )2(.»َو�َْستَِحدَّ ال

به عبارت دیگر: حکمتش این است که زن، فرصت بیابد که ». بدنش را برطرف کند
خود را براي شوهرش بیاراید و خویش را تمیز کند. البته این مسأله، مقید به این 

مدتی چون سفرهاي  ست که سفرِ مرد، طوالنی شده باشد؛ اما در سفرهاي کوتاها
تواند نزد  که شخص بخواهد، می روزه یا دو روزه و امثال آن، هر زمانی یک

مدت  که مسافر، پس از بازگشت از سفرهاي طوالنی این اش برود. خالصه  خانواده
 ا اطالع قبلی.نباید در شب به خانه برود؛ مگر از روي ضرورت یا ب

 .2769)؛ و صحیح مسلم، ش: 4677، 3088خاري، ش: (صحیح ب )1(
 . (مترجم)5073؛ و صحیح مسلم، ش: 5246صحیح بخاري، ش:  )2(

                                           



 535   باب: استحباب این که مسافر هنگام بازگشت از سفر، ابتدا به مسجد ...

پردازد که: انسان پس از بازگشت از سفر،  به بیان این نکته می و اما حدیث دوم،
جا دو رکعت نماز  پیش از هر کاري و پیش از رفتن به خانه، به مسجد برود و در آن

در گفتار و کردارش، این عمل را براي امتش سنت قرار داده  بخواند؛ زیرا پیامبر
رفت و دو رکعت  گشت، ابتدا به مسجد می که از سفري باز می یهنگام است. پیامبر

بود؛ وقتی به مدینه رسیدند،  سفر پیامبر هم چنین باري جابر خواند. هم نماز می
از او  رفت تا پول شتري را که به آن بزرگوار فروخته بود، بگیرد؛ پیامبر نزد پیامبر
فرمود:  اهللا پاسخ داد: خیر. رسول »اي؟ آیا به مسجد رفته و نماز خوانده«پرسید: 

َعَتْ�ِ «
ْ
َمْسِجَد فََصلِّ َر�

ْ
این، ». وارد مسجد شو و دو رکعت نماز بخوان«. یعنی: »اْدُخْل ال

دانند و یا به آن اهمیت  اند؛ یا نمی توجه ست که بسیاري از مردم نسبت به آن بی سنتی
که به شهر خود  کند و هنگامی دهند! لذا شایسته است که انسان، این سنت را زنده نمی
 اش، ابتدا به مسجد برود و دو رکعت نماز بخواند. رسد، پیش از رفتن به خانه می

*** 



 تنهایی باب: حرام بودن مسافرت زن به -179

يب هر�رة -٩٩٦
َ
اَل رسوُل اهللا عن أ

َ
َوِم : «قال: ق ٍة تُْؤِمُن بِاهللاِ َوايلْ

َ
ال َ�ِلُّ الْمرَأ

ْيَهااآلِخِر �َُسافِ 
َ
 َمَع ِذي َ�َْرٍم َعل

َّ
ٍة إِال

َ
ْل  )1([متفق علیه] ».ُر َمِسَ�َة يَْوٍم َويلَ

براي زنی که به اهللا و روز واپسین (=رستاخیز) «گوید:  می ابوهریره ترجمه:
 ».روز را بدون محرم به مسافرت برود ایمان دارد، روا نیست که مسافت یک شبانه

 َوَمَعَها «يقول:  ِمَع انلَّيِبَّ �نَُّه سَ  $وعن ابن عباس -٩٩٧
َّ
ٍة إِال

َ
َونَّ رَُجٌل بِاْمرَأ

ُ
ال َ�ْل

ُ رَُجٌل: يَا رسوَل اهللا، إنَّ اْمرَأيِت َخرََجْت ». ُذو َ�َْرٍم، َوال �َُسافُِر الَمْرأةُ إِال َمَع ِذي َ�َْرمٍ 
َ

َ�َقاَل هل
َذا؟

َ
َذا َو�

َ
ُتتِْبُت يف َغْزَوةِ ك

ْ
 اك

ِّ
ًة، َو�� اَل:  َحاجَّ

َ
تَِك «ق

َ
ُحجَّ َمَع اْمرَأ

َ
 )2([متفق علیه] ».اْ�َطلِْق ف

هیچ مردي با هیچ «فرمود:  شنیدم که  گوید: از پیامبر می $عباس ابن ترجمه:
که محرمی با زن باشد. و هیچ زنی بدون محرم به  اي خلوت نکند؛ مگر آن زنِ بیگانه
واهد به حج برود و نام من خ خدا! همسرم می مردي عرض کرد: اي رسول». سفر نرود
 ».برو و با همسرت حج بگزار«فرمود:  غزوه نوشته شده است؟ پیامبر براي فالن

 شرح
ي حرام بودن مسافرت زن  بابی درباره» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

تنهایی، یعنی بدون محرم گشوده است؛ زیرا احساسات و عواطف زن بر عقل و  به
خورد و هر کسی، او را به پستی و  و خیلی زود فریب می ي او غالب است اندیشه

فرموده است:  گونه که پیامبر باشد؛ همان ي مردان می کشاند. زن، فتنه خواري می
ائيَل اَكنَْت يف النَساء« َل فِتْنِة بَِ� إرْسَ وَّ

َ
إِنَّ أ

(و سرآغازِ   نخستین فتنه«یعنی:  )3(.»فَ
ُت َ�ْعِدي فِتْنًَة «چنین فرموده است:  هم ».نان بودي ز اسرائیل، درباره انحراف) بنی

ْ
َما تََر�

رَضَّ ىلَعَ الرَِّجاِل ِمَن النَِّساءِ 
َ
اي که براي مردان  بارترین فتنه پس از من، زیان«یعنی:  )4(.»أ

 .1339؛ و صحیح مسلم، ش: 1088صحیح بخاري، ش:  )1(
 .1341؛ و صحیح مسلم، ش: 3006صحیح بخاري، ش:  )2(
 .2742صحیح مسلم، ش:  )3(
 .2741ش: ؛ و صحیح مسلم، 5096صحیح بخاري، ش:  )4(

                                           



 537   بودن مسافرت زن به تنهایی باب: حرام

 برجاي 
 

 رو مسافرت زن بدون محرم، ممنوع و حرام است. از این». ي زنان است ماند، فتنه می
نظر دارند که اگر سفر، کوتاه باشد، باز هم براي زن ممنوع و علما اختالف 

حتی اگر  -تنهایی و بدون محرم نارواست یا خیر؟ برخی از علما مسافرت زن را به
اند: از سفر طوالنی منع  اند و برخی گفته طور مطلق ناروا دانسته به -سفري کوتاه باشد

شود،  نزد مردم سفر نامیده می شده است؛ دیدگاه صحیح، این است که هر مسافتی که
براي زن جایز نیست که بدون محرم چنین مسافتی را بپیماید؛ چراکه ممکن است 

 آسیبی بببیند یا از او سوءاستفاده شود.
گر حرام  را آورده است که بیان #عباس حدیث ابوهریره و ابن  /سپس مؤلف

آید که این حکم،  برمیباشد. از ظاهر حدیث چنین  بودن مسافرت زن بدون محرم می
کند که با زن،  سال، و زشت و زیبا یکسان است و فرقی نمی براي زن جوان و بزرگ

چنین تفاوتی ندارد که زن، ایمن باشد یا خیر؛ بلکه  زنان دیگري هم باشند یا خیر؛ هم
سالمت  تنهایی و بدون محرم، به که یک سفر زن به فرض این حدیث، عام است. لذا به

ي سفرهایش،  شود که همه که دلیل نمی انجام رسد، اما این یچ مشکلی بهو بدون ه
شدت از سفر  خاطر اهمیت موضوع، زن به ایمن و بدون مشکل باشد. بنابراین، به

ي این مسأله  بدون محرم منع شده است. متأسفانه برخی از مردم این دوران، درباره
صورت گروهی و با  هواپیما یا بهویژه اگر سفر زن با  کنند؛ به کوتاهی و سستی می

است.  وسایل عمومی انجام شود! این، اشتباه و سستی در اطاعت از اهللا و پیامبر
براي زن جایز نیست که بدون محرم سفر کند؛ حتی با هواپیما؛ اگرچه محرمش او را 

ز استقبالش بیاید؛ این هم جای تا پاي هواپیما بدرقه نماید و محرمی دیگر در مقصد، به
برد،  که بدرقه و استقبال، ضریب امنیت زن در سفر را باال می فرض این نیست. زیرا به

نشیند؟ زیرا امروزه در سفرهاي هوایی،  اما چه کسی در داخل هواپیما کنار آن زن می
رو  نشینند. از این اي کنارِ هم می بسا زن و مرد بیگانه جا هستند و چه زنان و مردان یک

تنهایی و بدون محرم با هواپیما یا ماشین یا با چارپا یا با پاي  ن بهگوییم: سفر ز می
 پیاده، حرام است.

خاطر نسبت یا به سبب  ست که ازدواج با آن زن براي همیشه به کسی محرمِ زن،
 شیرخوارگی یا خویشاوندي سببی، بر وي حرام است؛ اهللا متعال محارم نسبی و سببی 
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 رموده است:را در قرآن کریم برشمرده و ف

َ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مَّ
ُ
ٰ  َوَ�َناتُُ�مۡ  ُتُ�مۡ أ َخَ�

َ
ٰ  تُُ�مۡ َوأ  ُتُ�مۡ َ�ٰ َوَ�ٰ  ُتُ�مۡ وََع�َّ

 ٱ َوَ�َناُت 
َ
 ٱ َوَ�َناُت  خِ ۡ�

ُ
    ]٢٣:  النساء[  ﴾ِت خۡ ۡ�

هایتان، دختران برادر و دختران هایتان، خاله(نکاحِ) مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه 
 واهر، بر شما حرام شده است.خ

 شیر: ها، هفت محرمِ نسبی هستند. و اما محارمِ رضاعی یا هم این

﴿ ٰ�َ مَّ
ُ
ٰ ٱ ُتُ�مُ َوأ َّ� ٓ�ِ �

َ
ٰ  َنُ�مۡ َضعۡ أ َخَ�

َ
َ�ٰ ٱ ّمِنَ  تُُ�مَوأ   ﴾َعةِ لرَّ

اند و (نکاح) خواهران رضاعیتان بر شما حرام و (نکاح) مادران رضاعی که به شما شیر داده
 .شده است

َ�ُْرم «فرموده است:  ي رضاعی نیز جزو محارم هستند؛ زیرا پیامبر عمه و خاله
چه از نَسب حرام است، از شیر خوردن  آن«یعنی:  )1(.»ِمْن الرََّضاع َما َ�ُْرم ِمْن النََّسب

 ».شود نیز حرام می
آیند: پدر و  شمار می خاطر خویشاونديِ سببی، محرَم به و اما کسانی که به

دربزرگ مادري و پدريِ شوهر؛ و نیز پسرِ شوهر و پسرِ خواهرِ شوهر به پایین؛ از پ
ي خود را با خویش به سفر برود؛ زیرا محرم  تواند زنِ پسر یا زنِ نوه رو مرد می این

چنین ایرادي ندارد که کسی، همسرِ پدرش را با خود به مسافرت ببرد؛ زیرا  است. هم
کنند که اگر کسی، زنی را از مرگ نجات  ردم گمان میدیگرند. برخی از م محرم یک

آید! این، هیچ اصلی ندارد. مثالً زنی در حال غرق شدن  شمار می دهد، محرمش به
سوزد و زنی در آن  اي در آتش می دهد یا خانه آید و او را نجات می است؛ مردي می

ي مردم ،  تودهدهد؛ برخی از  آید و آن زن را نجات می گرفتار شده است؛ مردي می
دانند که این مرد، نجاتش داده است! این، درست نیست.  این مرد را محرمِ زنی می

باشند و چهار  محارم نسبی، هفت گروه هستند و محارم رضاعی نیز هفت گروه می
شوند. ناگفته پیداست که شوهرِ هر زنی،  خاطر خویشاونديِ سببی، محرم می گروه به

 محرمِ اوست.
*** 

 .معباس نقل از ابن ، به2645، ش: صحیح بخاري )1(
                                           



 ب: فضایلکتا -8

 باب: فضیلت قرائت قرآن -180

 شرح
 ».کتابِ فضایل«گوید:  تعالی می اهللا مؤلف رحمه

اهللا پرداخته و بابی در  جمعِ فضیلت است. سپس مؤلف به فضیلت کتاب فضایل،
باشد؛  می فضیلت قرائت قرآن گشوده است. قرآنی که در اختیارِ ماست، کالمِ اهللا

را  آن ها را گفته و جبرئیل صورت حقیقی، این واژهراستی و به  به یعنی اهللا
 فرماید: خوانده است. اهللا متعال می شنیده و بر پیامبر

وحُ ٱ بِهِ  نََزَل  ١٩٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  َ�َ�ِ�ُل  ۥ�نَّهُ ﴿  ٱ لرُّ
َ
ٰ  ١٩٣ ِم�ُ ۡ�  ِمنَ  ِ�َُكونَ  بَِك قَلۡ  َ�َ

ۡ ٱ     ]١٩٤  ،١٩٢:  الشعراء[  ﴾١٩٤ ُمنِذرِ�نَ ل
را بر  االمین (=جبرئیل) آن ي پروردگار جهانیان است که روح شده تردید این قرآن، نازل و بى

 قلبت نازل کرد تا از هشداردهندگان باشى.

 ؛ زیرا قلب، محل شعور و ادراك است. پیامبر»ت نازل کردلبرا بر ق آن«فرمود: 
زمان  شد، هم بر او نازل می هایی را که خاطر اشتیاق فراوانی که به قرآن داشت، آیه به

 رو اهللا متعال به او فرمود: کرد؛ از این تکرار می با جبرئیل

  فَإَِذا ١٧ ۥَءانَهُ َوقُرۡ  ۥَعهُ َ�ۡ  َناَعلَيۡ  إِنَّ  ١٦ ۦٓ بِهِ  َجَل ِ�َعۡ  لَِسانََك  ۦبِهِ  ُ�َّرِكۡ  َ� ﴿
ۡ
 هُ َ�ٰ قََرأ

     ]١٩  ،١٦: القيامة[  ﴾١٩ ۥنَهُ َ�َيا َناَعلَيۡ  إِنَّ  ُ�مَّ  ١٨ ۥَءانَهُ قُرۡ  تَّبِعۡ ٱفَ 
گمان  زده حرکت مده. بی (اي محمد! هنگام نزول قرآن) زبانت را براي تکرار آن، شتاب

که خواندنش را (بر زبان جبرئیل)  پس هنگامی  گردآوري و (آسان کردن) قرائتش با ماست.
 .سپس توضیح و بیان آن با ماست  تمام کردیم، تو خواندنش را دنبال کن.

گوید و هر  ست که اهللا متعال می این قرآن، کالم اهللا متعال است؛ یعنی سخنی
 فرماید: گونه که اهللا متعال می فرستد. همان را فرو می خواهد، آن زمان که می

ُ ٱ َسِمعَ  قَدۡ ﴿ ِ ٱ إَِ�  َتِ�ٓ َو�َشۡ  ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدلَُك تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ َل قَوۡ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ  َمعُ �َسۡ  �َّ
 َ�َ ۚٓ َ ٱ إِنَّ  اُوَرُ�َما َّ�  ۢ      ]١: املجادلة[  ﴾١ بَِص�ٌ  َسِميُع
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کرد و به اهللا شکایت  ي شوهرش با تو گفتگو می راستی اهللا، سخن زنی را که درباره به
 گمان اهللا، شنواي بیناست. شنید. بی نمود، شنید؛ و اهللا، گفتگویتان را می می

ُ ٱ َسِمعَ  قَدۡ ﴿ ست؛ یعنی از  ي ماضی ، جمله﴾ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدلَُك تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ َل قَوۡ  �َّ
دارد که اهللا، سخنِ آن زن را شنید. به عبارت دیگر:  دهد و بیان می گذشته خبر می

گفتگو کرده و سپس اهللا  دهد که ابتدا آن زن، با پیامبر نشان می ﴾َسِمعَ  قَدۡ ﴿ي  واژه
ي  ي غزوه . اهللا متعال دربارهي وي نازل فرموده است متعال کالم خویش را درباره

 فرماید: به پیامبرش می» احد«

هۡ  ِمنۡ  َت َغَدوۡ  �ذۡ ﴿
َ
ۡ ٱ ُ�َبّوِئُ  لَِك أ ُ ٱوَ  قَِتاِل� لِلۡ  عِدَ َمَ�ٰ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل   ﴾١٢١ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  �َّ

  ]  ١٢١: آل عمران[ 
بیرون آمدي و مومنان  ات و زمانی (را به یاد آور) که بامدادان (براي جنگ احد) از نزد خانواده

 .گماشتی را براي کارزار در جایگاهشان می

هی، پس از آرایش نظامیِ سپاه دهد که نزولِ این کالم ال شان میاین آیه نیز ن
گوید؛ هر زمان که  سخن می بوده است. لذا اهللا اهللا توسط رسول» احد«اسالم در 

وید و براي ما روا نیست گ بخواهد و هرچه بخواهد و هرگونه که بخواهد، سخن می
که بگوییم: کالمِ اهللا، همانند کالمِ ماست؛ یعنی جایز نیست که صدایش را در سخن 

 گفتن همانند صداي خویش بپنداریم؛ هرگز.
گوییم؛ به عبارت دیگر:  گوید که ما سخن می آري؛ اهللا متعال با همان حروفی سخن می

دهد؛ اما  ست که سخنان ما را تشکیل می وفیاي از حر قرآنی که در اختیار داریم، مجموعه
ست که از کتاب و سنت  باشد. این، همان باوري می هم در معنا و هم در لفظ، کالمِ اهللا

باشد که از نزد او  می آید؛ یعنی: قرآن، کالمِ اهللا و اجماع سلف و امامان اهل سنت برمی
را از او دریافت کرده و  آن و جبرئیلها را گفته  نازل شده و اهللا متعال، حقیقتاً این واژه

 فرماید: گونه که اهللا متعال می فرو فرستاده است. همان بر قلب پیامبر

�ٍ  ذِي ١٩ َكرِ��ٖ  رَُسولٖ  ُل لََقوۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ َطاعٖ  ٢٠ َمِك�ٖ  ِش َعرۡ لۡ ٱ ذِي ِعندَ  قُوَّ  َ�مَّ  مُّ
ِم�ٖ 

َ
  ]  ٢١  ،١٩: التكوير[  ﴾٢١ أ

اي بزرگوار(ي به نام جبرئیل) است. (همان  شده توسط) فرستاده بالغیقین قرآن، گفتار (ا به
ها)  جا (در ملکوت آسمان ي) نیرومندي که نزد صاحب عرش داراي مقامی واالست. آن فرشته

 مورد اطاعت (فرشتگان، و) امین است.
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امین فرشتگان است و  ها رساند؛ جبرئیل ي امین، قرآن را به امینِ انسان فرشته
 هی هستند.ها؛ لذا هر دو امینِ وحی ال نسانامین ا محمد

ي قرآن است و  ها فراگیر و شاملِ همه اي از آن قرآن، فضایل فراوانی دارد که پاره
سبع «ي فاتحه،  ها. مثالً سوره ها و سوره ي برخی از آیه ها، ویژه اي از آن پاره

شود. و نیز  از تکرار میباشد و در نم اي که داراي هفت آیه می ست؛ یعنی سوره »مثانی
ها و  باشد. لذا برخی از آیه ي قرآن می ، برترین آیه»الكرىس آية«است. » الکتاب ام«

طور عموم داراي  اي هستند. اگرچه قرآن، به هاي قرآن، داراي فضایل ویژه سوره
 باشد. هایش می ها و سوره ي آیه ست که شامل همه فضایلی

اهللا  نهایت مشتاقِ تالوت کالم واجب است که بیهمه فضایل، بر ما  با وجود این
در برابر هر حرفی کند،  هی را تالوت میروز باشیم؛ زیرا کسی که کالم ال در شب و

شود؛ یعنی: در تالوت هر حرف قرآن، ده  خواند، ده نیکی براي او ثبت می که می
حرف دارد:  ست؛ زیرا این کلمه، دو بیست نیکی ﴾قُۡل ﴿ي  ست. مثالً در واژه نیکی

ُعوذُ ﴿ي  در واژه». الم«و » قاف«
َ
ست. این،  که داراي چهار حرف است، چهل نیکی ﴾أ

کند که در تالوت این کتاب بزرگ  ست که انسان، تصورش را هم نمی پاداش بزرگی
 وجود داشته باشد؛ کتابی که تحریف و دگرگونی از هیچ سو به آن راه ندارد:

﴿ َّ�  
ۡ
  ﴾٤٢ َ�ِيدٖ  َحِكي�ٍ  ّمِنۡ  تَ�ِ�لٞ  ۦۖ فِهِ َخلۡ  ِمنۡ  َوَ�  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  نۢ مِ  ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ �ِيهِ يَأ

 ]  ٤٢: فصلت[ 
یابد؛ از سوي پروردگارِ حکیم و ستوده  باطل (=تحریف و دگرگونی) از هیچ سو به آن راه نمی

 نازل شده است.

ي  شایسته است که انسان، قرآن را با حوصله و بدون شتاب بخواند تا همه
قدر تند  روشنی خوانده شود و هیچ حرفی از قرائت نیفتد. برخی از مردم آن روف بهح

گونه که  گردد. لذا قرآن را باید آن خوانند که برخی از حروف تالوت نمی قرآن می
ي حروف بخوانیم؛ البته تجوید مصطلحی  روشنی و با اداي همه نازل شده است، به

هاي تجوید آمده است، واجب نیست؛  تاببراي بهتر کردن صدا که در برخی از ک
ي حروف، واضح  یک از حروف از قرائت نیفتد و همه بلکه واجب، این است که هیچ

و روشن تالوت گردد. لذا دیدگاهی که رعایت تجوید مصطلح را واجب و عدم 
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ست؛ بلکه الحمدهللا که شأن قرآن،  پندارد، دیدگاه بسیار ضعیفی مراعاتش را گناه می
روشنی  ي حروفش به ت که یکایک حروفش روشن و واضح است و همهاین اس

گردد. بنابراین، مراعات قواعد تجوید واجب نیست و هدف از این قواعد،  تالوت می
 تنها بهتر کردن صدا در تالوت قرآن است.

ها، از قبایل  ست: قرآن، ابتدا به هفت گویش یا لهجه نازل شد؛ زیرا عرب گفتنی
خواهد با  دانید که وقتی یک نفر می هاي متفاوتی داشتند. می که گویشگوناگونی بودند 

به لطف خویش قرآن را  ي دیگران صحبت کند، برایش مشکل است؛ لذا اهللا لهجه
ي خویش بخواند؛ این رویه، یعنی  را با لهجه در هفت گویش فرو فرستاد تا هرکس، آن

و نیز در خالفت ابوبکر و  رگانه در دوران پیامب هاي هفت قرائت قرآن به گویش
خواندند  هاي خویش می قرآن را به لهجه معمول بود و مردم تا دوران عثمان $عمر

ساز پیدایش اختالف مردم بر سرِ قرآن کریم بود؛ زیرا با تکامل زبان و  و این، زمینه
ي خلفا، بیمِ آن  ي قریشی بودن همه ها در نتیجه ي گویش قریشی بر سایر لهجه غلبه
که از این بابت  هی دچار اختالف شوند؛ عثماني کالم ال رفت که مردم درباره می

نگران بود، دستور داد که قرآن را به یک گویش که زبان و گویش قریشی گرد آورند. 
لذا قرآن در یک گویش گردآوري شد؛ یعنی همان گویشی که اینک در اختیار ماست. 

ي اختالف منتفی  از میان بردند تا زمینه ها را سایر مصحف سپس به دستور عثمان
کارِ بزرگی انجام داد که مصلحتی بزرگ در  گردد و مردم در فتنه نیفتند. لذا عثمان

آید. از اهللا  شمار می به ناپذیر براي امیر مؤمنان، عثمان آن بود و خود، فضیلتی وصف
 عنایت کند.ي مسلمانان، پاداش نیک  خواهیم که به او از سوي همه متعال می

کنم. قرآن را ترك نکنید؛ اگرچه  اهللا تشویق می خودم و شما را به تالوت کتاب
ي قرآن را در یک ماه بخوانید یا در ماه دو یا چهار بار قرآن را ختم کنید و  همه

ي قرآن را تالوت نمایید؛ این، بهترین حالت ممکن  حداکثر در هر ماه، ده بار همه
ک قرآن ختم کنید؛ و گرنه، در هر هفته یا در هر دو یا سه است که در هر سه روز، ی

ي قرآن را بخوانید یا حتی در ماهی یک بار. مهم، این است که از  هفته یک بار همه
تر قرآن بخوانید، نورِ قلب  باشد و هرچه بیش می قرآن فاصله نگیرید؛ زیرا کالمِ اهللا

 یابد. و بینش و بصیرت علمیِ شما افزایش می
*** 
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َماَمةَ  -٩٩٨
ُ
يب أ

َ
إنَُّه يَأيِت «َ�ُقوُل:  قال: َسِمْعُت رسول اهللا عن أ

َ
َرُؤوا الُقْرآَن؛ ف

ْ
اق

ْصَحابِهِ 
َ
 أل

ً
 )1([روایت مسلم] ».يَْوَم الِقَياَمِة َشِفيعا

قرآن بخوانید؛ «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوامامه ترجمه:
 ».کند ندگانش شفاعت میزیرا روز رستاخیز براي خوان

 يَْوَم الِقَياَمِة «يقوُل:  قال: َسِمْعُت رسوَل اهللا وعن انلَّوَّاِس بِن َسْمَعانَ  -٩٩٩
َ

يُْؤ�
ْ�َيا َ�ْقُدُمه سوَرةُ ابَلَقَرةِ وَ  وَن بِِه يف ادلُّ

ُ
يَن اَكنُوا َ�ْعَمل

َّ
اِن آل عمرانبِالُقْرآِن وَأْهلِِه اذل َاجَّ

ُ
، حت

 )2([روایت مسلم] ».اَ�ْن َصاِحبِِهمَ 
روز «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می نواس بن سمعان ترجمه:

شوند و  کردند، آورده می که در دنیا به قرآن عمل می قیامت، قرآن و اهلش، آنان
، پیشاپیشِ آن قرار دارند و از خوانندگان خویش، "عمران آل"و  "بقره"هاي  سوره

 ».کنند دفاع می
 حشر

در بخشِ فضایل، بابی در فضیلت قرائت » الصالحین ریاض«در کتابش  /نووي
 گوید: پیامبر می قرآن گشوده و حدیثی بدین مضمون آورده است که: ابوامامه

بدون هیچ قید و بندي به قرائت قرآن  سان پیامبر بدین». قرآن بخوانید«فرمود: 
که  هر وضعیتی، مستحب است؛ مگر اینفرمان داد؛ لذا قرائت قرآن در هر زمانی و در 

ست و در  اي در حالِ قضاي حاجت باشد. زیرا قرآن، داراي احترام و جایگاه ویژه
کند،  چنین زمانی که انسان با همسرش نزدیکی می شود. هم چنین حالتی خوانده نمی

يَْطاَن  جَ ا�َّ اهللا�ْسِم «نباید قرآن بخواند؛ بلکه در آن هنگام این دعا را بگوید:  نِّبْنَا الشَّ
يَْطاَن َما َرَزْ�تَنَا به نام اهللا؛ یا اهللا! شیطان را از ما و فرزندي که «؛ یعنی: »وََجنِّْب الشَّ

 ».کنی، دور بگردان نصیبمان می
قرآن بخوانید؛ زیرا روز رستاخیز براي خوانندگانش شفاعت «فرمود:  پیامبر

ل پاداش این قرآن را به صورتی ایستاده قرار شود، اهللا متعا روز قیامت که می». کند می

 .804صحیح مسلم، ش:  )1(
 .805صحیح مسلم، ش:  )2(
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کند. کسی که قرآن را به امید اجر  آید و براي خوانندگانش شفاعت می دهد که می می
کند، ده نیکی برایش ثبت  و ثواب االهی بخواند، در برابر هر حرفی که تالوت می

 شود. می
 پیامبرباشد که در آن آمده است:  می اش، حدیث نواس بن سمعان نمونه

کردند، آورده  که در دنیا به قرآن عمل می روز قیامت، قرآن و اهلش، آنان«فرمود: 
، پیشاپیشِ آن قرار دارند و از خوانندگان "عمران آل"و  "بقره"هاي  شوند و سوره می

در این حدیث، قرائت قرآن را به عمل مقید کرد؛ زیرا  پیامبر». کنند خویش، دفاع می
ها و  کنند؛ یعنی: به گزارش اند: گروهی که به آن عمل نمی و دستهخواندگان قرآن د

دهند. قرآن، حجتی بر ضد چنین  آورند و احکامش را انجام نمی اخبار قرآن ایمان نمی
آورند و به احکامش عمل  هاي قرآن ایمان می ست. و گروهی دیگر، به گزارش کسانی

ها دفاع و حمایت  تاخیز از اینهاست و روز رس کنند؛ قرآن، حجتی به نفع این می
ْو َعلَيْك«فرموده است:  نماید؛ زیرا پیامبر می

َ
ٌة لََك أ ُقْرآُن ُحجَّ

ْ
قرآن، «یعنی:  )1(.»ال
 ».حجتی به نفع تو یا حجتی بر ضد توست

ي قرآن، عمل به آن است.  ترین مسأله درباره یابیم مهم جاست که درمی این
 فرماید: جا که می کند؛ آن ا تأیید میي اهللا متعال، این موضوع ر فرموده

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿
َ
بَُّروٓ  َركٞ ُمَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ َدَّ ِ�ّ ْ رَ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ا ْ  َوِ�ََتَذكَّ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
  ﴾٢٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

  ]  ٢٩:  ص[ 
ایم تا در آیاتش بیندیشند  (این) کتابی است خجسته و مبارك که آن را به سوي تو نازل کرده

 ان پند بگیرند.و خردمند

یعنی: تا در آیاتش بیندیشند و مفاهیمش را دریابند و به آن عمل کنند. اهللا متعال 
 از آن جهت عمل کردن و پند گرفتن را پس از تدبر و اندیشیدن ذکر فرمود که عمل، 

 

ي تدبر و اندیشیدن است و امکان ندارد که عملی بدون تدبر باشد؛ چراکه علم،  نتیجه
هر حال هدف از نزول  اي از علم. به یشیدن است و عمل، پیامد و شاخهي اند نتیجه

قرآن، این است که تالوت شود و به آن عمل گردد؛ یعنی انسان به اخبار قرآن ایمان 
چه که  هایش عمل نماید و از آن سان که به فرمان بیاورد و به احکامش عمل کند؛ بدین

 گذشت. 26ي  شماره تر به ست که پیش بخشی از حدیثی )1(
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کند. این  قیامت از اهل خود حمایت مینهی کرده است، بپرهیزد. لذا قرآن در روز 
ست که در  هاي قرآن، به همان ترتیبی دهد که ترتیب سوره حدیث، نشان می

عمران و نساء.  هاي آل ي بقره، و سپس سوره ها وجود دارد؛ یعنی: ابتدا سوره مصحف
نماز خواندم؛  گوید: با پیامبر آمده است که می گرچه در حدیث حذیفه بن یمان

عمران  ي آل  گاه سوره ي نساء را و آن ي بقره را خواند و سپس سوره ابتدا سوره ایشان،
گزین آن گردید؛ یعنی  را. این ترتیب، در نهایت منسوخ شد و ترتیب اخیر جاي

 #اجماع صحابه رو به ي نساء قرار گرفت. از این عمران، پیش از سوره ي آل سوره
 ي نساء. ر دارد و پس از آن، سورهعمران قرا ي آل ي بقره، سوره پس از سوره

*** 

اَل رسول اهللا وعن عثمان بن عفان -١٠٠٠
َ
ُقْرآَن : «قال: ق

ْ
َم ال

َّ
َخْ�ُُ�ْم َمْن َ�َعل

َمهُ 
َّ
 )1([روایت بخاري] ».َوَعل

ست  بهترین شما کسی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می عثمان بن عفان ترجمه:
 ».ان آموزش دهدرا به دیگر که قرآن را فرا گیرد و آن

اَل رسول اهللا &وعن اع�شة -١٠٠١
َ
َفَرةِ : «قالت: ق  الُقْرآَن وَُهَو َماهٌِر بِِه َمَع السَّ

ُ
ِي َ�ْقرَأ

َّ
اذل

ُ أْجرَانِ 
َ

يِْه َشاقٌّ هل
َ
ُقْرآَن َو�َتَتَْعتَُع �ِيِه وَُهَو َعل

ْ
 ال

ُ
ِي َ�ْقرَأ

َّ
َرةِ، وَاذل  )2([متفق علیه] ».الِكرَاِم الرَبَ

کسی که ماهرانه قرآن بخواند، با «فرمود:  اهللا گوید: رسول می &ایشهع ترجمه:
سختی بخواند  فرشتگان بزرگوار و نیکوکار خواهد بود و کسی که قرآن را با وقفه و به

 )3(».و تالوت قرآن برایش دشوار باشد، دو پاداش دارد

 

 

 .5027صحیح بخاري، ش:  )1(
 .798؛ و صحیح مسلم، ش: 4937صحیح بخاري، ش:  )2(
همراه رفتارند و اخالق و کردار پاك و نیکی دارند.  منش و نیک گوید: فرشتگان، بزرگ /کثیر ابن )3(

که خواننده و  ست به این اي هاي االهی هستند، اشاره بودن حافظ قرآن با فرشتگان وحی که حامالن پیام
 کردار باشد. [مترجم] گفتار و درست حافظ قرآن نیز باید راست
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 شرح
که  در باب فضیلت قرآن آورده است حدیثی از عثمان بن عفان /مؤلف

ست  بهترین شما کسی«فرمود:  اهللا گوید: رسول می باشد: عثمان بدین مضمون می
ي امت  این، خطاب به همه». را به دیگران آموزش دهد که قرآن را فرا گیرد و آن

است؛ لذا بهترین افراد امت، کسانی هستند که دو ویژگی دارند: هم خود قرآن را فرا 
دهند. تعلم و تعلیم یا فراگیري و آموزش  آموزش می را به دیگران گیرند و هم آن می

شود و هم شامل مفاهیمِ آن. لذا کسی که روخوانی  دادن، هم شامل روخوانی قرآن می
دهد، در فضیلت مورد اشاره در این حدیث  و حفظ قرآن را به دیگران آموزش می

این فضیلت  پردازد نیز از گنجد؛ کسی که به فراگیريِ روخوانی و حفظ قرآن می می
هاي موجود در مکاتب و مساجد، پی  برخوردار است. بنابراین به فضیلت حلقه

هاي آموزش قرآن که در مساجد برپا هستند و به  هاي قرآن یا حلقه بریم. آموزشگاه  می
اي دارند. لذا هر کس در  دهند، اهمیت و فضیلت ویژه کودکان قرآن را آموزش می

یابد؛ چه کسی که فرزندانش را براي یادگیري  ش را میها سهمی داشته باشد، اجر آن
فرستد و چه کسی که از این مراکز قرآنی،  ها می ها و آموزشگاه قرآن به این حلقه
دهد؛ همگی در این  کند و چه استادي که در این مراکز آموزش می پشتیبانیِ مالی می

که قرآن را فرا  ست بهترین شما کسی«فرموده است:  گنجند که پیامبر فضیلت می
 ».را به دیگران آموزش دهد گیرد و آن

و اما نوع دومِ آموزش قرآن، آموزش مفاهیم قرآن یا آموزش تفسیر است؛ یعنی 
ها  و چگونگی تفسیرِ قرآن را به آن انسان نزد مردم بنشیند و مفاهیم کالمِ اهللا

یست و برخی از ي مفاهیم قرآن، واضح ن دانیم، همه گونه که می آموزش دهد. همان
 فرماید: می شود؛ مثلِ این آیه که اهللا آیات قرآن، با یک لفظ تکرار می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ارَ لۡ ٱ ِهدِ َ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱوَ  ُكفَّ   ِهمۚۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

ۡ
ٰ َوَمأ  َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َوٮ

ۡ ٱ   ﴾٧٣ َمِص�ُ ل
و بر آنان سخت بگیر. و جایگاهشان دوزخ است؛ و  اي پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن

 چه بد جایگاهی است!
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ي  آمده است و هم در سوره» توبه«ي  این آیه با همین الفاظ هم در سوره
آیات فراوانی از این دست وجود دارد. کسی که به دیگران چگونگی  )1(».تحریم«

مورد اشاره در حدیث دهد، از فضیلت  را آموزش می تفسیر قرآن و اصول و قواعد آن
برخوردار است؛ اما باید دانست که قرآن کریم از لحاظ شرح و تفسیر مانند سایر 

ها و  باشد که قرآن را مطابق خواسته ها نیست؛ یعنی براي انسان جایز نمی کتاب
و  )2(که منحرفانی چون اهل تعطیل هاي شخصیِ خویش تفسیر نماید. چنان برداشت

کنند که  را بر معانی و مفاهیمی غیر از معانی و مفاهیمی حمل میامثالشان آیات االهی 
 فرماید: عنوان مثال: اهللا متعال می بوده است. به مورد نظر اهللا

﴿ ٓ ۡ ٱوَ  َر�َُّك  ءَ وََجا   ]  ٢٢: الفجر[  ﴾٢٢ اَصفّٗ  اَصفّٗ  َملَُك ل
 و پروردگارت بیاید و فرشتگان صف در صف حاضر شوند.

که  ت کرده است؛ اما آنانصفت آمدن را براي خویش ثاباهللا متعال در این آیه 
گویند: منظور از آمدنِ پروردگار، فرا رسیدن  کنند، می هی را تأویل یا انکار میصفات ال

 فرمانِ اوست!
کند، در واقع  باشد؛ زیرا کسی که قرآن را تفسیر می این، حرام است و جایز نمی

اي چه بوده است؛ و این، موضوع  یهدهد که منظور پروردگار از هر آ گواهی می
اي نیست؛ بلکه خیلی بزرگ و مهم است. اگر در توضیح سخنِ یکی از علما،  ساده
کردي داشته باشید و برداشت شخصی یا مفهوم مورد نظر خود را به نامِ آن  روي چنین

م ي کال آید؛ پس درباره شمار می عالم مطرح کنید، این عمل، خیانت و جرمی بزرگ به
ُقْرآِن «رو در حدیث آمده است:  پروردگار جهانیان چگونه است؟ از این

ْ
َمن قَاَل يِف ال

 یم. (مترجم)ي تحر سوره 9ي  ي توبه؛ و آیه سوره 73ي  آیه )1(
را از هر صفتی مبرا  کنند و اهللا منظور از اهل تعطیل، کسانی هستند که صفات االهی را انکار می )2(

پندارند. اما  را همانند صفات مخلوق می ها اهل تشبیه قرار دارند که صفات اهللا دانند! در برابر این می
براي خویش ثابت  یا در سنت پیامبرشدر قرآن کریم  در این میان، اهل حق، صفاتی را که اهللا

 پرهیزند. (مترجم) پذیرند و از هرگونه تشبیه و تأویل و تعطیل یا انکار صفات االهی می دانسته است، می
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 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ 
ْ
أ يَتَبَوَّ

ْ
يِِه فَل

ْ
هاي  ي قرآن مطابق برداشت هرکس درباره«یعنی:  )1(.»بَِرأ

به عبارت دیگر: ». گوید، جایگاه خود در دوزخ را آماده سازد شخصیِ خویش سخن 
که بدون علم و دانش  ست. لذا بر انسان واجب است که از این رفتنش به دوزخ، قطعی

گر یا دانشجو،  اي را ترجمه و معنا کند، بپرهیزد؛ اما ایرادي ندارد که یک پژوهش آیه
اي  ي مفهوم آیه پیشِ یک عالم یا استاد خویش یا کسی که از او داناتر است، درباره

کند. گاه در  راهنمایی می ،را گر دچار اشتباه شود، استادش اواظهار نظر نماید؛ زیرا ا
اي را معنا و تفسیر کند؛ ممکن است که  خواهند که آیه امتحانات، از دانشجو می

ي امتحان حضور ذهن نداشته باشد؛ آیا چیزي در  آموز در جلسه دانشجو یا دانش
این، امتحان است و  گوییم: بله؛ زیرا هایی بنویسد یا خیر؟ می پاسخ چنین پرسش

که اشتباه کند، کسی هست که اشتباهش را تصحیح نماید یا اشتباهش را  فرض این به
طور کلی براي کسی که علم و دانش ندارد و به اصول و ضوابط  به او بگوید. اما به

باشد، جایز نیست که قرآن را تفسیر کند یا خودسرانه پیرامون مفاهیم  تفسیر آشنا نمی
 مانند سخنِ دیگران نیست. بگوید؛ زیرا کالمِ اهللا قرآنی سخن

 «فرمود:  آمده است: پیامبر &ي صدیقه المؤمنین عایشه در حدیث ام
ُ
ي َ�ْقَرأ ِ

َّ
اذل

ُقْرآَن َوَ�تَتَْعتَُع ِ�يِه وَُهوَ 
ْ
 ال

ُ
ي َ�ْقَرأ ِ

َّ
َرِة، َواذل َفَرِة الِكَراِم الرَبَ لَيِْه  عَ الُقْرآَن وَُهَو َماِهٌر بِِه َمَع السَّ

ُ أْجَرانِ 
َ

کسی که ماهرانه قرآن بخواند، با فرشتگان بزرگوار و نیکوکار «یعنی:  .»َشاقٌّ هل
سختی بخواند و تالوت قرآن برایش  خواهد بود و کسی که قرآن را با وقفه و به

اهللا متعال در قرآن کریم از این فرشتگان یاد کرده و ». دشوار باشد، دو پاداش دارد
 فرموده است:

)؛ و احمد در 2950باشد و راجح، موقوف بودن آن است. روایت: ترمذي ( رفعش، ضعیف می )1(
حزم  )؛ و ابن1/201[و ابوعمر] دانی در السنن ()؛ 5/31)؛ و نسائی در الکبري (1/233،269مسندش (

)، چاپ: دارالحدیث، از طریق سفیان ثوري از عبداالعلی از سعید بن جبیر از 6/210در اإلحکام (
ست که قوي نیست و  عامر ثعلبی ست: عبداالعلی، همان ابن صورت مرفوع. گفتنی به معباس ابن

دارد و گاه،  است و گاه، حدیث را مرفوع بیان میاش گفته است: در حدیث، ضعیف  ابوزرعه درباره
عامر به صورت موقوف آورده است. و  ) این حدیث را از وکیع از ابن6/136شیبه نیز ( ابی ابن». موقوف

 باشد. درستی حفظ و ثبت شده، این است که این روایت، موقوف می چه به آن
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َمةٖ  ُصُحٖف  ِ� ﴿ َكرَّ رۡ  ١٣ مُّ ِۢ  فُوَعةٖ مَّ َرة َطهَّ يۡ  ١٤ مُّ
َ
  ﴾١٦ بََرَر�ٖ  كَِرا� ١٥ َسَفَر�ٖ  ِديبِ�

  ]  ١٦  ،١٣:  عبس[ 
اي  پایه و پاکیزه هاي ارزشمندي (چون لوح محفوظ) ثبت است؛ الواح بلند ...در الواح و نوشته

 گانِ) گرامی و نیکوکار.باشد؛ (فرشت که در دست نویسندگانی (از فرشتگان) می

خواند، با فرشتگان خواهد بود؛ اما کسی که  لذا کسی که ماهرانه قرآن می
خواند یا قرائتش با وقفه و لکنت است، دو پاداش دارد: یکی،  سختی و قرآن می به

 رو پیامبر شود. از این پاداشِ قرائت و دیگري، پاداش رنج و مشقتی که متحمل می
ي رنج و زحمت  اندازه پاداشت به«؛ یعنی: »أْجرِك ىلَعَ قَْدِر نََصِبِك «فرمود:  &به عایشه

یابد: یکی،  خواند، دو پاداش می سختی و با وقفه قرآن می لذا کسی که به». توست
پاداش قرائت قرآن و دیگري، پاداش رنج و مشقت. ولی باید دانست که شخص 

ص دوم برتر است؛ زیرا خواند، از شخ نخست، یعنی کسی که ماهرانه قرآن می
ست با  شخص نخست، جایگاه واال و بزرگی دارد و کسی که داراي جایگاه واالیی

ر دو پاداش می کند. البته ه تر از اوست، فرق می سطح او نیست یا پایین کسی که هم
که  رغم این نظیر است. اما اجازه دهید مثالی بزنم: شخصی به هی، بییابند؛ و پاداش ال

اي است؛ و  نی ندارد، اما در میان مردم، داراي آبرو و مقام و جایگاه ویژهثروت چندا
شخصی دیگر، ثروت فراوانی دارد، اما اعتبارش و جایگاه شخصِ نخست را ندارد. 

 باشد. روشن است که شخص نخست، برتر می
خواند با فرشتگان بزرگوار و نیکوکار  که کسی که قرآن را ماهرانه می خالصه این

که  سختی، دو پاداش دارد. نتیجه این بود و کسی که قرآن را با وقفه و به خواهد
 کند. ي قرآن هرگونه که باشد، به هیچ عنوان زیان نمی خواننده

*** 

يب موىس األشعري -١٠٠٢
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
 : «قال: ق

ُ
ِي َ�ْقرَأ

َّ
ُمْؤِمِن اذل

ْ
َمَثُل ال

 ُ� ِة: رِ تْرُجَّ
ُ
 الُقْرآَن الُقْرآَن َمَثُل األ

ُ
ِي ال َ�ْقرَأ

َّ
ُمْؤِمِن اذل

ْ
َها َطيٌِّب َوَطْعُمَها َطيٌِّب، َوَمَثُل ال

�انَِة:  َمثِل الرَّ
َ
ِي يقرأ القرآَن ك

َّ
ٌو، َوَمثُل الُمَنافِِق اذل

ْ
َها َوَطْعُمَها ُحل

َ
َمَثِل اتلَّْمَرةِ: ال رِ�َح ل

َ
ك
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، َوَمَثُل الُمَنا َها رِ�ٌح ر�َُها َطيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ
َ
يَْس ل

َ
ِة: ل

َ
َمثِل احَلْنَظل

َ
 الُقْرآَن ك

ُ
ِي ال َ�ْقرَأ

َّ
فِِق اذل

 )1([متفق علیه] ».َوَطْعُمَها ُمرٌّ 
مثال مؤمنی که قرآن «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوموسی اشعري ترجمه:

ي خوبی؛ و مثال  ست که هم بوي خوشی دارد و هم مزه خوانَد، مانند ترنجی می
اش شیرین است. و  خواند، مانند خرماست که بو ندارد، اما مزه که قرآن نمیمؤمنی 

اش  خواند، مانند گل ریحان است که بویش خوش، اما مزه مثال منافقی که قرآن می
ي ابوجهل)  خواند، مانند حنظل (=هندوانه تلخ است؛ و مثال منافقی که قرآن نمی

 ».اش تلخ است است که بو ندارد و مزه
 شرح

را در باب فضیلت قرائت قرآن آورده است، به بیان  آن /ن حدیث که مؤلفای
هاي  در این حدیث مثال کرد مردم نسبت به قرآن می پردازد. پیامبر اوضاع و روي

خواند؛  خواند و یا نمی براي مؤمن و منافق ذکر فرموده است. مؤمن، یا قرآن می
ي  بوي خوشی دارد و هم مزه خواند، مانند ترنج است که هم مؤمنی که قرآن می

خواند؛ زیرا هم نهاد و قلب پاك و خوبی  ست که قرآن می خوبی. این، مثال مؤمنی
گونه که  باشد. همان نشینی با او سودمند می  دارد و براي دیگران نیز مفید است و هم

ي مشک تشبیه کرده و فرموده است:  نشین نیک را به عطار یا دارنده هم پیامبر
َد ِمنُْه ر�ًا طيِّبةً فَحا« ِ

َ
ْن جت

َ
ا أ ْن تَبْتَاَع ِمنُْه َو�ِمَّ

َ
ا أ ْن ُ�ِْذيَك، َو�ِمَّ

َ
ا أ یعنی:  )2(.»ِمُل الِمْسك، إِمَّ

بخشد و یا از او مشک  ي مشک (= عطار)، یا از مشک خویش به تو می دارنده«
ي  اند، همهخو لذا مؤمنی که قرآن می». رسد خَري یا بوي خوشی از او به تو می می

ست؛ هم براي خودش و هم براي دیگران. چنین مؤمنی که به  وجودش خیر و نیکی
ي خوب. اما مؤمنی که قرآن  ماند که هم بوي خوش دارد و هم مزه ترنج می

اش شیرین است، اما مانند ترنج بوي خوشی   خواند، مانند خرماست که مزه نمی
بو تشبیه  چنین مؤمنی را به خرماي بی از آن جهت بوست. پیامبر ندارد.؛ بلکه بی

کرد که همانند ترنج بوي خوشی ندارد؛ و گرنه، هر چیزي بوي خاص خودش را 

 .797؛ و صحیح مسلم، ش: 5427صحیح بخاري، ش:  )1(
 آمده است. (مترجم) 367ي  شماره تر به ن حدیث پیشای )2(
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اش شیرین است و  خواند مانند خرماست که فقظ مزه دارد. لذا مؤمنی که قرآن نمی
ي شیرینی. این، مثالِ  همانند ترنج نیست که هم بوي خوشی دارد و هم مزه

خواند، از مؤمنی که قرآن  خواند؛ پس مؤمنی که قرآن می رآن نمیست که ق مؤمنی
خواند، این است که خواندن قرآن را  که قرآن نمی خواند، برتر است. منظور از این نمی

خواند،  را فرا نگرفته است. ولی مثال منافقی که قرآن می یاد ندارد و روخوانیِ آن
اش تلخ است؛ زیرا نهاد منافق،  مزهچون گل یحان است که بوي خوشی دارد، اما  هم

کند، اما با  ست که اظهار اسالم می پلید است و هیچ خیري در او نیست. منافق، کسی
 ي منافقان فرموده است: درباره اهللا -پناه بر اهللا. -قلب خود، کافر است. 

ِ  َءاَمنَّا َ�ُقوُل  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ ِ ٱب َّ�  ِ  ٨ ِمنِ�َ بُِمؤۡ  ُهم َماوَ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱَو�
َ ٱ ِدُعونَ يَُ�ٰ  ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ ٓ  َدُعونَ َ�ۡ  َوَما َءاَمُنوا نُفَسُهمۡ  إِ�َّ

َ
 ِ�  ٩ ُعُرونَ �َشۡ  َوَما أ

َرٞض  قُلُو�ِِهم ُ ٱ فََزاَدُهمُ  مَّ ۖ َمَرٗض  �َّ ۢ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ا ِ�ُم
َ
ْ  بَِما أ   ﴾١٠ ِذبُونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

  ]  ١٠  ،٨: البقرة[ 
خواهند گویند: ما، به اهللا و روز رستاخیز ایمان آوردیم، اما مومن نیستند. میبرخی از مردم می

فریبند.در که درك کنند، کسی جز خود را نمی آناهللا و مؤمنان را فریب دهند؛ اما بی
هایشـان، بیماريِ (نفاق) وجود دارد؛ پس اهللا، بر بیماریشان افزود و به خاطـر سخنان  دل
 رانند، عذاب دردناکـی (در پیش) دارند.غـی که بر زبان میدرو

خوانند؛ اما  برخی از منافقان قرآن را با ترتیل، و تجوید و صداي خوبی می
َرْطبًا ال  اهللاَ�تْلُوَن ِكَتاَب «ي آنان فرموده است:  درباره اند که پیامبر همانند خوارج

کنند؛ اما اثرش از  اهللا را بسیار خوب تالوت میکتابِ «یعنی:  )1(؛»ُ�َاِوُز َحنَاِجَرُهمْ 
 پناه بر اهللا.». گذرد هایشان نیز نمی حنجره

ها را به گل ریحان تشبیه کرد که داراي بوي خوشی هستند. این  این اهللا رسول
جا که نهادي پلید و هدفی  ست که با خود دارند؛ اما از آن بوي خوش، همان قرآنی
منافقی  مزه نیز مانند گل ریحان هستند که تلخ است. پیامبرنادرست دارند، در طعم و 

نقل از ابوسعید  به 1064)؛ و مسلم، ش: 7432، 6931، 5058، 4351، 3344صحیح بخاري، ش: ( )1(
  نقل از علی بن به 1066)؛ و مسلم، ش: 6930، 5057، 3611و نیز روایت: بخاري، ش: ( خدري

 با الفاظ متفاوت. طالب ابی

                                           



 الصالحین شرح ریاض   552

ي ابوجهل تشبیه کرده است؛ در چنین  خواند، به حنظل یا هندوانه را که قرآن نمی
منافقی که چیزي از قرآن با خود ندارد، هیچ خیري نیست تا مردم از آن نفع ببرند؛ 

هایی از اوضاع و  مثالها  مانند حنظل که تلخ است و بوي خوشی هم ندارد. این
ي قرآن است؛ پس اي خواهر و برادر مسلمان! بکوشید تا جزو  کرد مردم درباره روي

کنند تا  خوانند و به آن عمل می گونه که باید و شاید، می مؤمنانی باشید که قرآن را آن
مزه باشید. به عبارت دیگر: بکوشید تا با تالوت قرآن،  بو و خوش همانند ترنجِ خوش

 نهاد باشید تا هم خودتان از آن نفع ببرید و هم به دیگران سود برسانید. و افراد نیکجز
*** 

اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن عمر بن اخلطاب -١٠٠٣
َ
 «ق

ً
َواما

ْ
إنَّ اَهللا يَْرَ�ُع بَِهَذا الِكَتاِب أق

 )1([روایت مسلم] ».َو�ََضُع بِِه آخِر�نَ 
اهللا با این کتاب (=قرآن)، «فرمود:  رگوید: پیامب می عمر بن خطاب ترجمه:

 ».کند گرداند و گروهی دیگر را خوار و زبون می برخی از مردم را ارجمند می
 شرح

در باب فضیلت قرائت قرآن، حدیثی بدین مضمون آورده است که  /مؤلف
اهللا با این کتاب (=قرآن)، «فرمود:  گوید: پیامبر می امیر مؤمنان، عمر بن خطاب

این ». کند گرداند و گروهی دیگر را خوار و زبون می مردم را ارجمند می برخی از
خوانند؛ ولی کسانی که اهللا متعال  حدیث، بدین معناست که برخی از مردم قرآن می

که  گرداند، کیستند؟ و آنان با این کتاب، آنان را در دنیا و آخرت واالمقام و ارجمند می
کند، چه کسانی هستند؟ هرکس  خوار و زبونشان می اهللا با این کتاب، در دنیا و آخرت

هایش را انجام دهد، از  به قرآن عمل کند؛ یعنی اخبارش را تصدیق نماید، فرمان
اش بپرهیزد، رهنمودهایش را در پیش بگیرد و خودش را به اخالقِ سراسر  نواهی

یا و آخرت ي قرآنی آراسته سازد، اهللا متعال با این قرآن او را در دن نیک و ستوده
ي علم و معرفت، و  گرداند؛ زیرا قرآن، پایه و اساسِ دانش و سرچشمه ارجمند می

 فرماید: ست. اهللا متعال می ي دانش و آگاهی همه

 .817ش:  صحیح مسلم، )1(
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ُ ٱ فَعِ يَرۡ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ�  ْ وتُوا
ُ
    ]١١: املجادلة[  ﴾تٖ َدَرَ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

 اند، به درجات بزرگی باال ببرد. تان و کسانی را که علم و دانش یافتهاهللا (جایگاه) مؤمنان

هاي پرنعمت ارجمند  در آخرت نیز اهللا متعال با این کتاب، مردمانی را در بهشت
بخوان و شمرده نیکو بخوان «شود:  ي قرآن گفته می گرداند و به خواننده و واالمقام می

 کند. تا پایان قرائتش در بهشت صعود می سان و بدین». و از درجات بهشت باال برو
گرداند، مردمانی  و اما کسانی که اهللا متعال با این کتاب، آنان را خوار و زبون می

خوانند و قرائتشان هم خیلی خوب است، اما از قرآن و  هستند که قرآن می
ه ها اخبارش را تصدیق نکرده، ب این -پناه بر اهللا -کنند.  هایش سرپیچی می فرمان

گردان هستند و اخبارش را انکار  کنند و در عمل، از آن روي احکامش عمل نمی
هاي پیامبران گذشته یا دیگران، یا خبري  نمایند! وقتی خبري قرآنی همانند داستان می

کنند و به آن ایمان  رسد، در آن شک می ها می ي روز رستاخیز یا امثال آن به این درباره
که قرآن  رغم این ایشان بیماريِ شک و تردید است و گاه، بهه آورند. بلکه در دل نمی

هی سرپیچی انجامد! لذا از احکام ال ار میمی خوانند، شک و تردیدشان به نفاق و انک
آیند.  چه که منع کرده است، باز نمی دهند و از آن کنند، دستوراتش را انجام نمی می
کتاب، آنان را در دنیا و آخرت خوار و ها، همان کسانی هستند که اهللا متعال با این  این

ست؛ هرچند ممکن است چند صباحی  گرداند و فرجامشان، خفت و خواري زبون می
اش برخوردار شوند، اما شکی نیست که سرنوشتی جز  از دنیا و ظواهر زیبا و فریبنده

هاي دنیا به  چنین امکان دارد که مهلت بیابند و دروازه زیان و تباهی ندارند. هم
تر در تباهی و زیان  یابند، بیش تر به دنیا دست می رویشان گشوده شود؛ اما هرچه بیش

 -پناه بر اهللا. -روند.  فرو می

ِينَ ٱ َرُض ُ�عۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ َّ�  ْ ذۡ  �َّارِ ٱ َ�َ  َ�َفُروا
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  َيا�ُّ

ۡ ٱ َعَذاَب  نَ َزوۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ  بَِها ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  ونَ َتكۡ �َسۡ  ُكنُتمۡ  بَِما ُهونِ ل  ٱ ِ�  ِ�ُ
َ
 ِض �ۡ�

   ]٢٠: االحقاف[  ﴾٢٠ ُسُقونَ َ�فۡ  ُكنُتمۡ  َو�َِما قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ 
ها را در  شود:) آیا (لذت) نعمت گردند، (به آنان گفته می و روزي که کافران بر آتش عرضه می

مند شدید؟ امروز بدان سبب که در زمین  ها بهره زندگی دنیوي خویش بردید و از نعمت
 شوید. بار مجازات می پرداختید، با عذاب خفت کردید و به تبهکاري می ناحق سرکشی می به
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دهد و او را از دنیا و  یعنی: گاه اهللا متعال در دنیا به کافرِ سرکش مهلت می
هاي دنیا، بر زیان و  تمندي از نعم سازد؛ اما این مهلت و بهره مند می هایش بهره لذت

هوش باشید و بکوشید که در  پس به -پناه بر اهللا. -افزاید.  ِ کافر در آخرت می تباهی
ي دوم قرار نگیرید؛ یعنی جزو کسانی نباشید که اهللا متعال با این کتاب،  شمارِ دسته

رآن، ي اول باشید که اهللا متعال با ق گرداند؛ بلکه جزو دسته آنان را خوار و زبون می
ها قرار  گرداند. امید است که اهللا متعال ما را جزو این آنان را واالمقام و ارجمند می

 دهد.
*** 

 يف اثنََت�: رَُجٌل آتَاهُ «قال:  َعِن انلَّيبِّ  $وعن ابِْن عمر -١٠٠٤
َّ
 اهللاال َحَسد إِال

يل وآنَاَء انلَّهار. َورَُجٌل آ
َّ
ْيِل  اهللاتَاهُ الُقرآن، فهو َ�ُقوُم بِِه آنَاَء الل

َّ
َماالً، فهَو ُ�ْنِفقُه آنَاَء الل

 )1([متفقٌ علیه] ».وآنَاَء انلَّهارِ 
رشک بردن (غبطه خوردن) فقط «فرمود:  گوید: پیامبر می $عمر ابن ترجمه:

در دو مورد، درست است: شخصی که اهللا به او قرآن (و معارف قرآنی) را یاد داده و 
کند و نیز شخصی که اهللا به او ثروتی  ه آن عمل میهاي شب و روز، ب او در ساعت

 ».کند هاي شب و روز، آن را انفاق می داده است و او در ساعت
 شرح

 گوید: پیامبر می $عمر حدیثی بدین مضمون آورده است که ابن /مؤلف
 يف اثنَتَ�«فرمود: 

َّ
علما ». حسد، فقط در دو مورد درست است...«؛ یعنی: »ال َحَسد إِال

جا، غبطه خوردن یا رشک بردن است؛ زیرا مردم در  اند: منظور از حسد در این تهگف
خورند؛ مثالً اهللا متعال به شخصی مال و  دیگر غبطه می امور دینی و دنیوي به یک

کند؛  ي نیکی عنایت می هاي خوب و فرزندان و خانواده ها و ماشین ثروت، خانه
بخت است! برخی از مردم از  چه نیکگوید: او  برد و می دیگري به او رشک می

اي  گونه هایی چون سالمتی یا موقعیت و جایگاه اجتماعی برخوردارند؛ به نعمت

آمده  577ي  شماره تر به . [این حدیث پیش815؛ و صحیح مسلم، ش: 5025صحیح بخاري، ش:  )1(
 است. (مترجم)]
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گردد یا از آنان  شنوي دارند و هر کاري که انجام دهند، تأیید می ها حرف دیگران از آن
که تنها بیان فرموده است  برند. اما پیامبر شود؛ لذا دیگران به او رشک می پیروي می

 دو نفر قابل رشک هستند:
شخصی که اهللا به او علم و حکمت، یعنی دانش قرآن داده است و او در  نخست:

کند؛ یعنی حافظ قرآن است، مفاهیمش را در  هاي شب و روز، به آن عمل می ساعت
اندیشد که  ي نماز می درباره ي اهللا نماید. در فرموده یابد و پیوسته به آن عمل می می
ْ ﴿ فرماید: می �ِيُموا

َ
لَوٰ ٱ أ جا  لذا نمازش را به». و نماز را به جاي آورید«؛ یعنی: ﴾ةَ لصَّ

ْ ﴿ فرماید: ي زکات می اندیشد که اهللا متعال درباره آورد. در این می می َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ؛ ﴾ةَ لزَّ
 دهد. به فرمان اهللا رو زکات اموالش را می از این». و زکات اموالتان را بدهید«یعنی: 
 اندیشد که فرموده است: ي پدر و مادر می درباره

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ ُبُدوا ْ �ُۡ�ِ  َوَ�  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�   ]  ٣٦:  النساء[  ﴾انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ
 و اهللا را پرستش کنید و چیزي را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید.

ي رحم و مراعات پیوند خویشاوندي  ي صله ارهچنین در فرمان اهللا درب هم
 اندیشد که فرموده است: می

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  يَِصلُونَ  �َّ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ أ ن ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
  ]  ٢١: الرعد[  ﴾يُوَصَل  أ

 .دارند که پیوندهایی را که اهللا به برقراري آن دستور داده است، برقرار می و کسانی 

ي نیکی به  دارد. اهللا متعال درباره ر میاش را برقرا لذا پیوند خویشاوندي
 فرماید: همسایگان می

اِحبِ ٱوَ  ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ارِ �َۡ ٱوَ ﴿ ِ  لصَّ      ]٣٦:  النساء[  ﴾بِ ��َۡ ٱب
 نشین نیکی کنید. ي بیگانه، و یار هم اي که خویشاوند است و به همسایه و به همسایه 

هاي شب و روز  که در ساعت کند؛ خالصه این یکی میاش ن بنابراین، به همسایه
 نماید. چنین شخصی، قابل رشک است. به قرآن عمل می

شخصی که اهللا به او مال و ثروت داده است و او شب و روز، آن را در راه  دوم:
سازد، به فقیران  پسندد. مثالً مسجد می می کند که اهللا هایی انفاق می اهللا و در راه

کند و  نماید و به ورشکستگان کمک می د، از مجاهدان پشتیبانیِ مالی میده صدقه می
کند  دهد. یعنی از هر فرصتی استفاده می کارهاي نیک دیگري از این دست انجام می
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ست و  بسته و خسیسی نزدیکی بجوید؛ نه آدمِ دست تا با بذل مال و ثروتش به اهللا
ر راه اهللا و با استعانت از او انفاق و بدل و کند؛ بلکه براي اهللا و د نه بریز و بپاش می

نماید. چنین شخصی نیز قابل رشک است. ولی کسی که اهللا به او مال و  بخشش می
کند، نه خودش قابل رشک  را براي خشنودي اهللا انفاق نمی ثروت بخشیده و او آن

تنها  اي ببرد، است و نه مال و ثروتی که دارد؛ زیرا اگر این شخص از ثروتش بهره
اي دنیوي است و در آخرت، هیچ نفعی برایش ندارد و دیگران نیز هیچ خیري از  بهره

بینند. لذا ثروتمندي قابل رشک است که اهللا متعال به او ثروت داده و همت  او نمی
باشد، به او عنایت  می ي خشنودي اهللا هاي درستی را که مایه خرج کردن در راه

روز براي عمل  یابیم که شایسته است: انسان شبانه مینموده است. از این حدیث در 
به قرآن بکوشد و کردارش را بر مبنایی قرآنی استوار سازد و رهنمود قرآن را در پیش 

به او ثروتی بخشیده، حقش را ادا کند و  چنین شایسته است که اگر اهللا بگیرد. هم
 را در کارهاي خیر صرف نماید. آن

*** 

َرٌس  $بن اعزٍِب وعن الرباءِ  -١٠٠٥
َ
ْهِف، َوِعْنَدهُ ف

َ
ك

ْ
 ُسوَرَة ال

ُ
اَل: اَكَن رَُجٌل َ�ْقرَأ

َ
ق

 
َ

ا أْصَبَح أىت مَّ
َ
ل
َ
َرُسُه َ�ْنِفُر ِمْنَها، ف

َ
ْت تَْدنُو، وََجَعَل ف

َ
َجَعل

َ
ْتُه َسَحابٌَة ف ، َ�َتَغشَّ  َمْرُ�وٌط �َِشَطَنْ�ِ

ُ، َ�َقاَل:  انلَّيِبَّ 
َ

َر َذلَِك هل
َ
َذك

َ
َك ال«ف

ْ
ْت لِلُقْرآنِ تِل

َ
ل ِكيَنُة َ�َ�َّ  )1([متفق علیه] ».سَّ

خواند؛ اسبی  را می "کهف"ي  گوید: مردي، سوره می $براء بن عازب ترجمه:
نیز کنارش بود که با دو ریسمان بسته شده بود. در این اثنا ابري او را پوشاند و 

 زد پیامبرشد. اسب شروع به دست و پا زدن کرد. صبح که شد، آن مرد ن نزدیک می
  )2(آن، آرامش و رحمتی«فرمود:  آمد و ماجرا را براي آن بزرگوار بازگو نمود. پیامبر

 ».خاطر قرآن نازل شده است بوده که به

 

 .795؛ و صحیح مسلم، ش: 5011صحیح بخاري، ش:  )1(
ست که در آن آرامش و رحمت است و با  هاي االهی گوید: سکینه، یکی از آفریده /نووي )2(

 [مترجم]گردد.  فرشتگان، نازل می
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 شرح
چندین حدیث در باب فضیلت قرآن ذکر کرده است؛ از جمله  /مؤلف، نووي

را  "فکه"ي  مردي، سوره«گوید:  می $حدیثی بدین مضمون که براء بن عازب
و  "اسراء"هاي  ست که در میان سوره اي ي کهف، همان سوره سوره». خواند می
قرار دارد. یکی از فضایل این سوره، این است که وقتی انسان در روز جمعه  "مریم"

بخش خواهد بود. در این  اش روشنی ي بعد، براي خواننده تالوتش کند، تا جمعه
بیان فرموده  براي پیامبرش دارد که اهللاهایی وجود  ها و آموزه سوره، داستان

خواند؛ اسبی نیز کنارش بود  را می  گوید: مردي، این سوره می $است. براء بن عازب
شد. اسب  که با دو ریسمان بسته شده بود. در این اثنا ابري او را پوشاند و نزدیک می

، ماجرا را براي که آن مرد خواست رم کند. هنگامی شروع به دست و پا زدن کرد و می
خاطر قرآن  بوده که به  آن، آرامش و رحمتی«فرمود:  بازگو نمود، پیامبر پیامبر

شود و اگر  ؛ زیرا هنگام قرائت قرآن، آرامش و رحمت نازل می»نازل شده است
ي  گردد و به قلب خواننده انسان، با تدبیر و حوصله قرآن بخواند، آرامش نازل می

ي قرآن، سکون و آرامش  ت دیگر: اهللا متعال بر قلب خوانندهاررسد؛ به عب قرآن می
 فرستد. فرو می

ست:  دارند. گفتنی  هاي اولیاست؛ زیرا اولیا، کرامت این ماجرا، یکی از کرامت
ي اولیا، کرامت ندارند؛ بلکه اهللا متعال به برخی از اولیا و دوستانش کرامت  همه
گرداند و تصدیقی بر درستی روشی باشد که بخشد تا آنان را در مسیر حق پایدار ب می

بر  شود که اهللا اي گفته می العاده ها، به کارهاي خارق در آن قرار دارند. کرامت
ي پایداريِ  رساند تا مایه انجام می خالف روال معمول، به دست برخی از دوستانش به

ي  عجزهها باشد؛ کرامت هر ولی، م آنان و تصدیق و تأییدي بر درستیِ روشِ آن
کند. یعنی کرامات اولیاي این امت، در شمارِ  ست که آن ولی از او پیروي می پیامبري
 است. گر صداقت پیامبر گنجد؛ زیرا در نوعِ خود، بیان می هاي پیامبر معجزه

 اند: بندي کرده العاده را در سه دسته تقسیم اهللا کارهاي خارق علما رحمهم
 معجزات پیامبران. -1
 ا.کرامات اولی -2
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دست شیاطین یا  به خواست اهللا العاده که به اي از کارهاي خارق و دسته -3
 شود. دوستان شیطان، انجام می

اي براي شناختن اولیاي  ي راستیِ یک پیامبر یا نشانه  العاده، نشانه لذا امور خارق
وجود  رحمن و دوستان شیطان است. ناگفته پیداست که پس از وفات پیامبر

آخرین فرستاده  اهللا ست؛ زیرا نبوت، پایان یافته است و محمد رسول فیمعجزه، منت
ي شیطانی و سحر  العاده چنین کارهاي خارق ها و هم ست؛ اما کرامت آور االهی و پیام

 چنان وجود دارد. بندي و امثال آن، هم و چشم
از  اي نیک و شایسته دست بنده را به ي کرامت، این است که اهللا متعال آن نشانه

رساند. قرآن بیان نموده است که دوستان اهللا، همان  انجام می اولیا و دوستان خویش به
 مؤمنان پرهیزگارند:

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ِينَ ٱ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َوَ�نُوا

   ]٦٣  ،٦٢:  يونس[  ﴾٦٣ َ�تَُّقونَ 
که ایمان  شوند؛ آنان نید که بر دوستان اهللا هیچ ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمیبدا

 کردند. آوردند و تقوا و پرهیزکاري پیشه می

اي نیک و باایمان و مشهور به تقوا و  اي به دست بنده العاده لذا اگر کار خارق
 شود که این، کرامت است. انجام رسید، گفته می نیکوکاري به

ست که توسط  العاده، سحر و کارهاي شیطانی نوع سوم از کارهاي خارقو اما 
کنند و خود را  گردد؛ یعنی همان کسانی که ادعاي کرامت می دوستان شیطان انجام می
ي مردم را به بازي  دهند و عقل و اندیشه نشان می اولیا و دوستان خداوند

گذارند و با  هاي بزرگی بر سر می ها عمامه شود که برخی از این گیرند! گاه دیده می می
کنند و پیشانی خود  پوشند و ریشِ خود را بلند می هاي گشاد می هایی با آستین لباس

سان خود را در نظر  مالند تا اثر سجده بر آن نمایان شود و بدین را محکم بر خاك می
 هاي پلید خویش دهند و سپس شیاطین را براي هدف مردم، عابد و زاهد نشان می

ها را در  خوابانند یا آن پهلو یا پشت می ها به که شتر را براي آن گیرند. چنان کار می به
هایی  چنین نمونه کنند! این اي که در آسمان پرواز می گونه دهند؛ به آسمان حرکت می

اند؛ اما  بازي گرفته ست که دوستان شیطان، عقل مردم را به اید؛ دیرزمانی فراوان شنیده
یک از کارهاي  اي از آنان سر بزند، اما هیچ العاده که هرچند کارهاي خارق باید دانست
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آید؛ بلکه در حقیقت، چنین کارهایی  شمار نمی ها به العاده، کرامتی براي آن خارق
ي دوستان شیطان  العاده رو از کارهاي خارق هاست. از این ي خفت و خواريِ آن مایه

ي  هاي فراوان و مفیدي درباره شود. علما، کتاب یاد می» هاي شیاطین اهانت«عنوان  به
ها،  اند که یکی از بهترین این کتاب هاي شیاطین نگاشته هاي اولیا و اهانت کرامت

باشد که  می /اثر امام ابوالعباس حرانی "الفرقان ب� اويلاء الرمحن واويلاء الشيطان"
هاي شیاطین ذکر شده  انتو اه هاي اولیاي اهللا هاي فراوانی از کرامت در آن نمونه

اي نزدش  ي کذاب که در یمامه ادعاي نبوت کرد، عده شود: مسیلمه است. گفته می
و از او خواستند که سر » چاهی داریم که آبش کم شده است«آمدند و به او گفتند: 

کردند که این پیامبر  ها گمان می چاه برود تا در آن برکت بیفتد و آب کند! این
هاي پیامبر  گونه که یکی از معجزه توانست کاري برایشان بکند؛ هماندروغین خواهد 

این بود که وقتی نزدش از کمبود آب سخن گفتند،  صادق و امین، محمد مصطفی
ي  به اذن پروردگار از میان انگشتانش آب جوشید. لذا با همین پندار، نزد مسیلمه

و آب دهانش را در چاه  کذاب آمدند؛ او درخواستشان را پذیرفت و سرِ چاه رفت
خردش توقع داشتند که چاه پر از آب شود؛ اما همان اندك آبی که  انداخت. پیروان بی

گو بودن آن  ي دروغ نشانه سان اهللا در چاه بود، گم شد و در زمین فرو رفت و بدین
کذاب را به آنان نشان داد. اگر در چاهی آب دهان بیندازند و پر از آب شود، کاري 

 گو را رسوا کرد. آید؛ اما اهللا متعال آن دروغ شمار می العاده به  قخار
که اگر از شخصی که به تقوا و پرهیزگاري مشهور است، کارِ  خالصه این

شخص،  هاي اولیاست؛ اما اگر آن اي مشاهده کردید، بدانید که از کرامت العاده خارق
ي کارها و  ، جادو و جنبر و نتیجهالعاده مؤمن و پرهیزگار نبود، بدانید که آن کار خارق

فریبند؛ زیرا گاه، سحر  ست که با آن مردم را می بندي هاي شیطان، یا نوعی چشم فریب
شود؛  بندي و واقعی نشان دادنِ چیزهاي غیرواقعی انجام می و جادو از طریق چشم

و بینند یا چیزي را که ساکن  حرکت می اي که یک شیء متحرك را ساکن و بی گونه به
کنند. مانند جادوگران فرعون که  حرکت است، در حالِ حرکت مشاهده می بی

جا پر  هاي عادي را روي زمین انداختند و چشمان مردم را جادو کردند و آن ریسمان
نیز در درونش احساس  رسید؛ حتی موسی نظر می از مارهاي در حالِ حرکت به

 ه عصایش را روي زمین بیندازد:گاه اهللا متعال به او وحی نمود ک ترس کرد. آن
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لۡ ﴿
َ
بِ�ٞ  َبانٞ ُ�عۡ  ِ�َ  فَإَِذا َعَصاهُ  َ�ٰ فَ�     ]١٠٧: األعراف[  ﴾١٠٧ مُّ

 (موسی) عصایش را انداخت و ناگهان به صورت اژدهاي آشکاري درآمد.

گاه به  حرکت درآمد و همه را بلعید؛ آن ها به روي ریسمان عصاي موسی
باره  یک  ي جادوها را به دند؛ زیرا عصایش همهپی بر صداقت و راستی موسی

 بلعید.
اي که به صورت ابر باالي سرِ آن صحابی قرار گرفت، کرامتی  در هر حال، سایه

ي کهف بود. این، شهادتی عینی و  آید؛ او، مشغول خواندن سوره شمار می براي او به
سکون و آرامش  باشد که قرآن، حق است و با قرائت قرآن، می عملی از سوي اهللا

 شود. نازل می
را حجتی به  مند بگرداند و آن ي ما را از قرآن بهره خواهیم که همه از اهللا متعال می

 هاي پرنعمت رهنمون شود. نفع ما قرار دهد تا ما را به سوي بهشت
*** 

اَل رسوُل اهللاِ  وعن ابن مسعودٍ  -١٠٠٦
َ
 ِمْن كَِتاِب اهللاِ : «قال: ق

ً
َرأ َحْرفا

َ
ُه  َمْن ق

َ
ل
َ
ف

، َوِميٌم 
ٌ

، َوالٌَم َحْرف
ٌ

، َولِ�ْن: ألٌِف َحْرف
ٌ

َحَسَنٌة، َواحَلَسَنُة بَِعرْشِ أْمَثالَِها، ال أقول: ألم َحرف
 

ٌ
 )1(باشد.] [ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می ».َحْرف

ابِ اهللا هرکس یک حرف از کت«فرمود:  اهللا گوید: رسول می مسعود ابن ترجمه:
 ﴾﴿گویم:  ست و هر نیکی، ده برابرش پاداش دارد؛ نمی را بخواند، براي او یک نیکی

 ».یک حرف است» میم«یک حرف، و » الم«یک حرف، » الف«یک حرف است؛ بلکه 

اَل رسول اهللا $وعن ابن عباٍس  -١٠٠٧
َ
اَل: ق

َ
ٌء ِمَن : «ق يَْس يف َجْوفِِه يَشْ

َ
ِي ل

َّ
إنَّ اذل

[ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن  ».اَكبَلْيِت اخَلرِِب الُقْرآِن 
 )2(باشد.] صحیح می

، این حدیث را صحیح 2137در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی6469صحیح الجامع، ش:  )1(
 دانسته است.

، این 2135در مشکاة المصابیح، ش:  /آلبانی ؛557ر.ك: ضعیف الترمذي، ش: ضعیف است؛  )2(
 حدیث را ضعیف دانسته است.

                                           



 561   باب: فضیلت قرائت قرآن

اش چیزي از  کسی که در سینه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عباس ابن ترجمه:
 ».ي ویران است قرآن نباشد، مانند خانه

 شرح
ده است ي فضیلت قرائت قرآن است؛ در حدیث نخست آم این دو حدیث درباره

هرکس یک حرف از کتابِ اهللا را بخواند، «فرمود:  گوید: پیامبر می مسعود که ابن
ٓ ﴿گویم:  ست و هر نیکی، ده برابرش پاداش دارد؛ نمی براي او یک نیکی یک  ﴾مٓ ال
با ». یک حرف است» میم«یک حرف، و » الم«یک حرف، » الف«حرف است؛ بلکه 

ٓ ﴿این حساب، در قرائت  طور سایر کلمات قرآن کریم.  ست؛ و همین سی نیکی ﴾مٓ ال
هاي قرآن، ده نیکی دارد. این، نعمتی بزرگ  یعنی خواندنِ هر حرفی از هر یک از واژه

تر قرآن  تواند، بیش و پاداشی فراوان است؛ لذا شایسته است که انسان هرچه می
رچه بخواند. الزم نیست که حافظ کلّ قرآن باشید؛ هرچه ممکن است، بخوانید؛ اگ

ي قرآن، خیر و  را حفظ باشید. زیرا همه 30و  29ي فاتحه و جزءهاي  فقط سوره
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ خبر داده است: کسی که گونه که پیامبر ست. همان نیکی َحدٌ  �َّ

َ
را  ﴾أ

 )1(سوم قرآن را خوانده است. بخواند، گویا یک
ي  که: سینه بیان فرموده است ذکر کرده، پیامبر /در دومین حدیثی که مؤلف

ي ویران است. یعنی قرآن، به قلب انسان آبادانی و حیات  خالی از قرآن، مانند خانه
گرداند. وقتی قلب کسی از قرآن  را با نورِ علم و کالم االهی، نورانی می بخشد و آن می

شود که هیچ خیري در آن نیست. این هم هشداري  اي می تهی باشد، مانند ویرانه
وري از قرآن و نخواندنِ آن است و انسان را به قرائت قرآن، تشویق ي د جدي درباره

گونه که  کند. امید است که اهللا متعال، ما را جزو کسانی قرار دهد که قرآن را آن می
 کنند. باید و شاید، تالوت می

*** 

؛ و روایت مسلم، ش: از ابوسعیدنقل  ) به7374، 6643، 5015، 5014صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .نقل از ابوهریره به 812؛ و نیز روایت مسلم، ش: نقل از ابوالدرداء به 811
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اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  $وعن عبد اهللاِ بن عمرو بن العاص -١٠٠٨
َ
ُ�َقاُل لَِصاِحِب «ق

 
ْ
ََك ِعْنَد آِخِر آية َ�ْقَرُؤَهاال

َ
إنَّ َمْ�تِل

َ
ْ�َيا، ف ْنَت تَُرتُِّل يف ادلُّ

ُ
َما ك

َ
 َواْرتَِق َوَرتِّْل ك

ْ
رَأ

ْ
 ».ُقْرآِن: اق

 )1([روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن دانسته است.]
 )2(آنبه حافظ قر«فرمود:  گوید: پیامبر می $عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:

باال  –هاي بهشت  از پله -شود: قرآن بخوان و  هنگام ورودش به بهشت) گفته می (به
خوانی. زیرا  گونه که در دنیا شمرده و با ترتیل می برو و شمرده و با تأنی بخوان؛ همان

 ».خوانی ست که می اي جایگاه تو، در آخرین آیه
*** 

در مشکاة المصابیح، ش:  /؛ آلبانی1317؛ و صحیح أبی داود، ش: 8122صحیح الجامع، ش:  )1(
 ، این حدیث حسن دانسته است.2134

خواند و به آن عمل  را با تدبر می ظ قرآن، آنست که ضمن حف منظور از حافظ قرآن، کسی )2(
ي آیاتی که حفظ دارد و به آن عمل کرده است، واال خواهد  اندازه کند؛ و جایگاهش در بهشت، به می

 بود. [مترجم]

                                           



داومت بر باب: امر به حفظ و مواظبت از قرآن (با م -181
که در معرض فراموشی قرار  تالوتش) و برحذر داشتن از این

 گیرد

يب موىس -١٠٠٩
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  عن أ

َ
ٍد «ق ِي َ�ْفُس ُ�َمَّ

َّ
َواذل

َ
َ�َعاَهُدوا َهَذا الُقْرآَن، ف

 ِمَن اإلبِل يِف ُ�ُقلَِها
ً
تا

ُّ
ُهَو أَشدُّ َ�َفل

َ
 )1([متفق علیه] ».�َِيِدهِ ل

در حفظ این قرآن (با مداومت بر «فرمود:  گوید: پیامبر می وموسیاب ترجمه:
تالوتش) بکوشید؛ زیرا سوگند به ذاتی که جانِ محمد در دست اوست، قرآن از 

 ».گریزد) ي انسان می شتري که زانویش بسته باشد، فرّارتر است (و از حافظه

اَل:  : أنَّ رسول اهللا$وعن ابن عمر -١٠١٠
َ
َما مَ «ق َمَثِل اِإلبِِل إ�َّ

َ
ُقْرآِن ك

ْ
َثُل َصاحِب ال

َقَها َذَهَبْت 
َ
َها، َو�ْن أْطل

َ
ْيَها أْمَسك

َ
ِة، إْن اَعَهَد َعل

َ
ل  )2([متفق علیه] ».الُمَعقَّ

همانا مثال حافظ قرآن، مانند «فرمود:  اهللا گوید: رسول می $عمر ابن ترجمه:
را نگه دارد و اگر  د آنتوان صاحب شترِ بسته است که اگر از آن مواظبت کند، می

 ».رود رهایش نماید، می
 شرح

امر به «بابی بدین عنوان گشوده است: » الصالحین ریاض«در کتاب  /مؤلف
که در  حفظ و مواظبت از قرآن (با مداومت بر تالوتش) و برحذر داشتن از این

د که ؛ یعنی: اگر اهللا متعال بر تو منت نهاد و توفیقت دا»معرض فراموشی قرار گیرد
 گونه که پیامبر را از یاد نبري؛ زیرا همان قرآن را حفظ کنی، باید مواظب باشی که آن

سپارد، مانند شتر، فرّار است. اگر انسان از  خاطر می فرموده است: قرآنی که انسان به
آمده  رود. در حدیث ابوموسی ماند و اگر رهایش نماید، می آن مواظبت کند، می

سوگند به ذاتی که جانِ محمد در دست «ند خورد و فرمود: سوگ است که پیامبر
ي انسان  اوست، قرآن از شتري که زانویش بسته باشد، فرّارتر است (و از حافظه

 .791)؛ و صحیح مسلم، ش: 5033صحیح بخاري، ش: ( )1(
 .789)؛ و صحیح مسلم، ش: 5031صحیح بخاري، ش: ( )2(
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لذا شایسته است که روزانه بخش مشخصی از قرآن را تالوت کنید؛ مثالً: ». گریزد) می
یا روزي دو جزء تا هر  بار قرآن را ختم کنید. روزي یک جزء بخوانید تا در ماه یک

ي قرآن را بخوانید. و اگر روزي سه جزء بخوانید، در ماه سه بار  پانزده روز، همه
کنید. مدت ختم قرآن، به تعداد جزءهایی بستگی دارد که روزانه  قرآن را ختم می

بار قرآن را ختم نمایید.  ید با تالوت روزانه ده جزء، هر سه روز یکانتو خوانید؛ می می
اي از احادیث نسبت  را فراموش نکنید. در پاره بند باشید تا آن بر تالوت قرآن پاي لذا

ست  ي کسی به فراموش کردن قرآن هشدارهایی آمده است؛ اما این هشدارها درباره
اقتضاي مسایل طبیعی  کند. لذا بر کسی که به که در تکرار و تالوت قرآن کوتاهی می

کند،  اش و امثال آن، قرآن را فراموش می حافظه از قبیل کهنسالی یا از دست دادن
کند، گنهکار است و  گناهی نیست؛ ولی کسی که پس از حفظ قرآن، از آن غفلت می

 رود که مجازات شود. لذا اي خواهر و برادر مسلمان! اگر به لطف اهللا بیمی آن می
ل به آن را تکرار و تالوت نمایید و در عم موفق به حفظ قرآن شدید، همواره آن

کوتاهی نکنید که عمل، ضامن بقا و ماندگاريِ علم است؛ زیرا دانشی که به آن عمل 
گردد و از یاد  گاه ماندگار می گیرد و آن شود، در قلب و در تمام وجود انسان جاي می

چنین  شود. هم توجهی و غفلت قرار گیرد، فراموش می رود. ولی اگر مورد بی نمی
اي  گونه ا تدبر و شمرده قرآن بخواند و اگر تندخوانیِ قرآن بهشایسته است که انسان، ب

باشد که برخی از حروف تلفظ نشود، حرام است؛ زیرا عدم تلفظ برخی از حروف، 
ي  اي باشد که همه گونه ست. اما اگر تندخوانی، به هیه معناي ایجاد تغییر در کالم الب

 حروف تلفظ شود، ایرادي ندارد.
*** 



تحباب تالوت قرآن با صداي خوش و درخواست باب: اس -182
 صدا و گوش دادن به آن قرائت از افراد خوش

يب هر�رة -١٠١١
َ
ِذَن «يقول:  قال: َسِمْعُت رسوَل اهللا وعن أ

َ
ِذَن اُهللا ليَِشٍء َما أ

َ
َما أ

ْوِت َ�َتَغ�َّ بِالُقْرآِن َ�َْهُر بِهِ   )1([متفق علیه] ».نِليَِبٍّ َحَسِن الصَّ
گونه که  اهللا آن«فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره :ترجمه

صدا در هنگام تالوت قرآن گوش داده، به  به صداي خوش و آشکارِ پیامبري خوش
 ».چیزِ دیگري گوش نداده است

شعري -١٠١٢
َ
يب موىس األ

َ
:  أنَّ رسول اهللا وعن أ ُ

َ
اَل هل

َ
و�ِيَت ِمْزَماراً ِمنْ «ق

ُ
قْد أ

َ
َمَزاِمِ�  ل

 )2([متفق علیه] ».آِل َداُودَ 

ُ:  و� رواية ملسلٍم: أنَّ رسول اهللا
َ

اَل هل
َ
َارَِحةَ «ق

ْ
ْو َرأيْتَِ� وَأنَا أْسَتِمُع لِِقراءتَِك ابل

َ
 ».ل

به تو «به او فرمود:  اهللا روایت است که رسول از ابوموسی اشعري ترجمه:
 ».ه شده استداوود داد صداي خوبی مانند صداي خوشِ آل

اگر دیشب مرا «به او فرمود:  اهللا و در روایتی از مسلم آمده است: رسول
 ».شدي قطع خوشحال می دادم، به دیدي که به قرائت تو گوش می می

 شرح
ي آداب قرائت، بابی بدین عنوان  درباره» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

درخواست قرائت از افراد استحباب تالوت قرآن با صداي خوش و «گشوده است: 
 ؛ یعنی در این باب به دو مسأله پرداخته است:»صدا و گوش دادن به آن خوش

مستحب بودن تالوت قرآن با صداي خوش. زیبا کردن صدا در  ي نخست: مسأله
 هنگان قرائت قرآن بر دو گونه است:

 .789؛ و صحیح مسلم، ش: 7544، ش: صحیح بخاري )1(
 .793؛ و صحیح مسلم، ش: 5048صحیح بخاري، ش:  )2(
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درست و زیبا ادا کردن حروف؛ یعنی اداي هر حرف از مخرجش تا قرائت  -1
یک از حروفش حذف نشود و هیچ نقصی  ، واضح و روشن باشد و هیچقرآن

 فرو فرستاده است، ایجاد نگردد. در کالمی که اهللا متعال بر پیامبرش
 خواندن قرآن با صدايِ خوش. -2

هر دو مورد، خوب و پسندیده است؛ اما اداي حروف، باید بدون تکلف باشد و 
قدر تکلف  ست؛ برخی از قاریان، آنروي و تکلف در اداي حروف، شایسته نی زیاده

و » غُنه«شود و در  ها هنگام تالوت، قرمز می ي آن دهند که رنگ چهره خرج می به
اندازند. در صورتی که  و امثال آن، خود را بیش از اندازه در رنج و زحمت می» ادغام«

بهترین قرائت، این است که به صورت طبیعی و با اداي واضح و روشن حروف باشد 
یابیم که فراگیري  و مبالغه و تکلف در اداي حروف، پسندیده نیست. لذا در می

شود و  باشد؛ زیرا به خواندن قرآن با صداي خوش مربوط می تجوید، واجب نمی
لذا فراگیري تجوید، جزو  )1(تالوت قرآن با صداي خوش، مستحب است، نه واجب.

رآن با صداي خوش را براي ست که امکان خواندن ق اي کارهاي مستحب و پسندیده
 سازد و زیبا کردن صدا در حین قرائت، سنت است؛ نه واجب. انسان فراهم می

و اما زیبا کردن صدا در حین قرائت؛ شاید کسی بگوید: صداي خوش که به 
ست و هرکس که اهللا بر او منت  اختیار انسان نیست؛ زیرا صداي خوش، خدادادي

 صداست. وبی به او بدهد، خوشي قوي و صداي خ بگذارد و حنجره
کارهاي زیبا  گونه است؛ اما این امکان هم وجود دارد که انسان راه آري! همین

ست و هم امکان فراگیري و  کردن صدا را بیاموزد؛ زیرا صداي خوب، هم خدادادي
کسبِ آن وجود دارد. کسی که همواره سعی کند که با صداي خوب قرآن بخواند، 

 گیرد. شود و زیبا خواندن قرآن را فرا می ر میباالخره صدایش بهت
گوید:  می حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره /سپس مؤلف

صدا در  گونه که به صداي خوش و آشکارِ پیامبري خوش اهللا آن«فرمود:  پیامبر
از  ؛ یعنی: اهللا»هنگام تالوت قرآن گوش داده، به چیزِ دیگري گوش نداده است

دارد که زبانشان  حکم فراگیري تجوید را براي کسانی بیان می /ناگفته نماند که شارح )1(
ي گرامی پوشیده  ها بر خواننده ست؛ لذا ضرورت فراگیري مخارج حروف براي غیرعرب عربی

 کنند. [مترجم] طور طبیعی مخارج حروف را رعایت می به ها نیست. زیرا عرب
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صدایی که قرآن را با صداي خوش  شنود، به صدايِ پیامبرِ خوش ایی که میمیان صداه
کند. از آن جهت از پیامبرِ  خواند، بیش از سایر صداها توجه و گوش می و آشکار می

ترین  صدا سخن به میان آورد که پیامبران، برترین افراد بشر و برگزیده خوش
ست که بلند و مفهوم باشد.  صدایی هستند. منظور از صداي آشکار، هاي اهللا آفریده

اي  به او توجه ویژه خواند، اهللا لذا کسی که قرآن را با صداي خوب و آشکار می
دهد؛ زیرا صداي خوش و درست و زیبا ادا کردن حروف  فرماید و به او گوش می می

 را دوست دارد.
را ذکر کرده است؛ ابوموسی، همان  حدیث ابوموسی اشعري /سپس مؤلف

به قرائت  بود. شبی پیامبر باشد که یکی از سخنرانانِ پیامبر می اهللا بن قیسعبد
به تو صداي خوبی مانند «گوش داد و صدایش را پسندید و فرمود:  ابوموسی

شخصِ  "داوود آل"جا منظور از  در این». داوود داده شده است صداي خوشِ آل
 فرماید: عال میاست که صداي زیبا و بلندي داشت. اهللا مت داوود

ّوِِ�  ِجَباُل َ�ٰ  ٗ�ۖ فَۡض  ِمنَّا دَ ۥَداوُ  َناَءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
ۖ ٱوَ  ۥَمَعهُ  أ َ�ۡ َ�َّا لطَّ

َ
  ﴾١٠ ِديدَ �َۡ ٱ َ�ُ  َو�

    ]١٠: سبا[  
ها! با داوود (در ستایش  و از نزد خویش به داوود، بزرگی بخشیدیم؛ (و فرمان دادیم:) اي کوه

 آهنگ کردیم) و آهن را برایش نرم نمودیم. ؛ و پرندگان (را نیز با او همنوا شوید پروردگار) هم

ها و  خواند، کوه می "زبور"صدا بود که وقتی  قدر خوش آن اهللا! داوود سبحان
نوا  آمدند و پرندگان آسمان نیز با او هم جان به سخن و حرکت در می هاي بی سنگ

ه تو صداي خوبی مانند صداي خوشِ ب«فرمود:  به ابوموسی شدند؛ لذا پیامبر می
دیدي که به قرائت تو گوش  اگر دیشب مرا می«و افزود: ». داوود داده شده است آل
اي «عرض کرد:  در پاسخِ پیامبر ابوموسی». شدي قطع خوشحال می دادم، به می

دهید، براي شما بهتر و  دانستم که شما به قرائت من گوش می خدا! اگر می رسول
 ».خواندم ر میصدات خوش

دهد: ایرادي ندارد که انسان با صداي بهتر و  اند: این حدیث نشان می علما گفته
شمار  زیباتري قرآن بخواند تا شنونده لذت ببرد؛ و این کار، ریا و خودنمایی به

ست تا دیگران به کالم االهی گوش بسپارند و از آن بهره  اي آید. بلکه انگیزه نمی
صدا  گیرد، به قرائت افراد خوش که دلشان می رخی از مردم همینرو ب ببرند. از این
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دهند؛ و امروزه این امکان براي همگان فراهم است که با وجود نوارهاي  گوش می
تکلف قرآن  دسته از قاریانی که زیبا و بی به قرائت آن  هاي فشرده صوتی و لوح

ستگی قاریانی احساس خخوانند، گوش دهند؛ انسان با گوش دادن به قرائت چنین  می
شود،  تکلفی شنیده می صدا و بی که از قاريِ خوش هی، هنگامیکند؛ زیرا اثرِ کالم ال نمی

 دهد. شود و با جان و دل، به آن گوش می ست که انسان خسته نمی اي گونه به
تواند قرآن را  آید که شایسته است: انسان هرچه می از این دو حدیث چنین برمی

ممکن بخواند؛ هم با صداي خوش و هم با اداي نیک و درست  به بهترین شکل
ي کسانی قرار دهد که هم حروف قرآن را  ما را در جرگه حروف. امید است که اهللا

آورند تا قرآن، حجتی به نفع ما  جا می درستی به کنند و هم حقش را به درست ادا می
 باشد؛ نه بر ضد ما.

*** 

اَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  $وعن الرَباءِ بِن اعزٍِب  -١٠١٣
َ
ْ�ُتوِن،  ق ِعَشاءِ باتلِِّ� َوالزَّ

ْ
 يِف ال

َ
رَأ

َ
ق

 ِمْنُه.
ً
 )1([متفق علیه] َ�َما َسِمْعُت أَحداً أْحَسَن َصْوتا

  ي شنیدم که در نماز عشا، سوره گوید: از پیامبر می $براء بن عازب ترجمه:
�ۡ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿  تر از صداي پیامبر نشین صدایی بهتر و دل خواند؛ هرگز را می ﴾ُتونِ لزَّ

 ام. نشنیده

َابََة �ش� بن عبد املنذر -١٠١٤
ُ

يب بل
َ
اَل:  أنَّ انلَّيِبَّ  وعن أ

َ
ْم َ�َتَغنَّ بِالُقْرآِن «ق

َ
َمْن ل

يَْس ِمنَّا
َ
ل
َ
 )2([روایت ابوداود با اسناد جید] ».ف

کسی که قرآن «فرمود:  مبرگوید: پیا می ابولُبابه، بشیر بن عبدالمنذر ترجمه:
 ».را با صداي خوش نخوانَد، از ما نیست

َّ الُقرآنَ : «قال: قال يِل انلَّيبُّ  وَعن ابن َمسعود -١٠١٥  ىلَعَ
ْ
رَأ

ْ
قلت: يا رُسوَل ». اق

نِْزل؟ قال: اهللا
ُ
ْيَك أ

َ
ْيك، َوَعل

َ
 َعل

ُ
رَأ

ْ
ق
َ
ْسَمَعُه ِمْن َ�ْ�ِي«، أ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
 أ

ِّ
ُت ». إِ�

ْ
عليه سوَرَة  فقرَأ

 .464؛ و صحیح مسلم، ش: 7547صحیح بخاري، ش:  )1(
نیز  /). بخاري1323، 1321، ش: ( /؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی5442صحیح الجامع، ش:  )2(

 آورده است. نقل از ابوهریره به 7546ي شماره این حدیث را به
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ِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿النِّساء، حىت ِجْئُت إىل هِذهِ اآلية:  ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشِهيدٖ  أ َ�َ 

إَِذا ِ�ْيناهُ تَْذرِفاِن.» َحْسُبَك اآلنَ «قال:  ﴾٤١ اَشِهيدٗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ 
َ
ََفتُّ إيِْلِه ف

ْ
اتل

َ
 )1([متفقٌ علیه] ف

». براي من قرآن بخوان«به من فرمود:  گوید: پیامبر می دمسعو ابن ترجمه:
گفتم: اي رسول خدا! من براي شما قرآن بخوانم، در صورتی که قرآن بر شما نازل 

ي  و من، سوره». را از کسی جز خودم بشنوم دوست دارم آن«شده است؟ فرمود: 
 َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿م: که به این آیه رسید تالوت کردم تا این را براي پیامبر» نساء«

ِۢ  ُ�ِّ  ِمن ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشِهيدٖ  أ گاه  پس چگونه خواهد بود آن[« )2(.﴾اَشِهيدٗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

»] که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را به عنوان گواهی بر ایشان حاضر نماییم؟
دم، دیدم اشک از چشمانش و چون به ایشان نگاه کر». ست کافی«فرمود:  پیامبر

 سرازیر است.
 شرح

باشد؛ به عبارت  ي زیبا کردن صدا در هنگام قرائت قرآن می این احادیث درباره
 با پیامبر«گوید:  می $دیگر باید قرآن را با صداي خوب بخوانیم. براء بن عازب

�ۡ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ي  نماز عشا را خواندم؛ آن بزرگوار سوره واند؛ هرگز صدایی خ را  ﴾ُتونِ لزَّ
صداتر  از همه خوش آري! پیامبر». ام نشنیده تر از صداي پیامبر نشین بهتر و دل

گونه که به  اهللا آن«تر گذشت:  ست که پیش بود؛ او، نخستین و برترین مصداق حدیثی
صدا در هنگام تالوت قرآن گوش داده، به چیزِ  صداي خوش و آشکارِ پیامبري خوش

خواند و صداي  از همه بهتر و زیباتر قرآن می لذا پیامبر». است دیگري گوش نداده
نشین نبود؛ زیرا قرآن بر آن بزرگوار نازل شد و  ي صداي او، دل اندازه کس به هیچ

 اخالق، قرآن بود.
در نماز عشا ایرادي » قصار مفصل«گرِ این است که خواندن  این حدیث، نشان

تر از  باشد. اما در نماز عشا بیش می "مفصل قصار"جزو » تین«ي  ندارد؛ زیرا سوره

ي  شماره تر به . [این حدیث پیش800؛ و صحیح مسلم، ش: )5056، 4582: (صحیح بخاري، ش )1(
 آمده است. (مترجم)] 451

 .41نساء: )2(
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فرمان داد که در  به معاذ بن جبل شود؛ زیرا پیامبر خوانده می )1(»وسط مفصل«
ها را بخواند [که  و امثالِ آن» شمس«و » لیل«، »غاشیه«، »اعلی«هاي  نماز عشا، سوره

و دیگر » هزلزل«و » تین«هایی چون  هستند]. اما خواندن سوره» وسط مفصل«جزو 
 در نماز عشا ایرادي ندارد.» قصار مفصل«

به زیبا خواندن قرآن، یا قرائت قرآن با صداي خوش تشویق نمود و  پیامبر
 ».کسی که قرآن را با صداي خوش نخوانَد، از ما نیست«فرمود: 

. علما »اَمْن لَْم َ�تََغنَّ بِالُقْرآِن فَلَيَْس ِمنَّ «متن عربیِ این حدیث، از این قرار است: 
 اند: براي این حدیث، دو معنا ذکر کرده

نیاز  کسی که با وجود قرآن از غیرِ آن بی«، یعنی: »َمْن لَْم َ�تََغنَّ بِالُقْرآِن...« یکم:
به عبارت دیگر: اهللا ». نشود و هدایت را در چیزي جز قرآن بجوید، از ما نیست

 -پناه بر اهللا. -گرداند.  می متعال، کسی را که از غیر قرآن، هدایت بجوید، گمراه
...« دوم: کسی که قرآن را با صداي خوش نخوانَد، از ما «، یعنی: »َمْن لَْم َ�تََغنَّ

تر بیان شد.] لذا شایسته است که انسان،  ست که پیش [و این، همان معنایی». نیست
 قرآن را با صداي خوش بخواند.

از او خواستند تا  یامبرروایت است که پ مسعود از ابن و اما حدیث سوم:
خدا! من، براي شما قرآن  اي رسول«عرض کرد:  مسعود برایشان قرآن بخواند. ابن

خوانید و  یعنی شما خود، بهتر می» که قرآن بر شما نازل شده است؟! بخوانم، حال آن
بسا  زیرا چه». دوست دارم قرآن را از کسی جز خودم بشنوم«از من داناترید. فرمود: 

از » طوال مفصل«تا پایان قرآن است؛ با این توضیح که: » حجرات«ي  هاي مفصل، از سوره سوره )1(
تا پایانِ » عبس«ي  از سوره» وسط مفصل«باشد و  می» نبأ«ي  تا پایانِ سوره» حجرات« ي سوره
تا » ضحی«ي  ها، از سوره ها و مالکی ها، حنبلی از دیدگاه شافعی» قصار مفصل«و ». لیل«ي  سوره

ي آغاز هر  تا پایان قرآن. ناگفته نماند که درباره» بینه«ي  ها، از سوره پایان قرآن است و نزد حنفی
که  اهب فقهی وجود دارد؛ چنانها، اختالف نظرهایی در میان علما و مذ بندي بخش یک از این

بنده به مشهورترین دیدگاه در ي طوال مفصل دوازده دیدگاه وجود دارد که   ي نخستین سوره درباره
شده، داراي چندین بخش  جداشده، تفکیک«، یعنی: »مفصل«ي  ست: واژه باره اشاره کردم. گفتنی این
آیات نسبتاً کوتاهی دارند و نیز با کثرت  گویند که می "مفصل"ها را از آن جهت،  این سوره». و...

 شوند. [مترجم] ها، از یکدیگر جدا می بسمله در ابتداي هر یک از آن
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که قاري  اندیشد؛ در حالی تر می هنگام شنیدن قرآن از دیگران، در آن بیش انسان
رو چه  کند؛ از این اندیشد و تدبر می کوشد تا در قرائت اشتباه نکند؛ لذا شنونده، می می

دوشد و حکایت  ست که شیر می حکایت قاري، حکایت کسی«اند که:  خوب گفته
به  که پیامبر خالصه این». نوشد ست که آن شیر را می شنونده، حکایت کسی

اي «عرض کرد:  مسعود فرمود که براي ایشان قرآن بخواند. ابن مسعود ابن
» که قرآن بر شما نازل شده است؟! خدا! من، براي شما قرآن بخوانم، حال آن رسول
 مسعود ابن». دوست دارم قرآن را از کسی جز خودم بشنوم«فرمود:  اهللا رسول
رسید که اهللا متعال   که به این آیه خواند تا این را براي پیامبر» ءنسا«ي  سوره

 فرماید: می

ِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿ ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشِهيدٖ  أ   ﴾٤١ اَشِهيدٗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

 ]  ٤١:  النساء[ 
را به عنوان گواهی بر گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو  پس چگونه خواهد بود آن 

 ایشان حاضر نماییم.

فرمود:  یعنی در آن هنگام، حالِ تو و حالِ آنان چگونه خواهد بود؟ پیامبر
نگاه کردم و دیدم که اشک از  اهللا گوید: به رسول می مسعود ابن». ست کافی«

از آن بود که روز رستاخیز او را  ي پیامبر چشمانش سرازیر شده است. گریه
آورند.  آورند؛ زیرا در آن روز از هر امتی گواهی می وان گواه بر امتش به میدان میعن به

طور علما؛  روز گواه خواهند بود و همین السالم در آن هی علیهمپیامبران و فرستادگان ال
یامبران و مردم هستند و شریعت ي میان پ عنوان حامالن شریعت، واسطه زیرا علما، به

باشد و در دو رده قرار دارد:  رسانند. گواهی علما از دو جهت می هی را به مردم میال
 ي پایین. ي باال و رده رده

دهد: این، حکمِ اهللا متعال  ي باالي هر عالمی، این است که گواهی می گواهیِ رده
هی را به دهد: شریعت ال است که شهادت می  ي پایینش، این باشد. و گواهی رده می

دهد و  ا عالم دین، آیات و احادیث را براي مردم شرح میمردم رسانده است؛ زیر
کند که چگونه عمل کنند یا چه عملی انجام دهند. لذا علماي  ها را راهنمایی می آن

کنند  هی را تبلیغ میاند: هم از جهت باال که شریعت ال دین، از دو جهت شاهد و گواه
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هی را ت نموده و شریعت المردم اتمام حجدهند: بر  و هم از آن جهت که گواهی می
 اند. ها رسانده به آن
آورند و نخستین کسانی که گواهی  روز رستاخیز از هر امتی، شاهدي می 

دهیم که ما، پیام  گویند: گواهی می هی هستند که میدهند، پیامبران و فرستادگان ال یم
آورند،  یهایش رساندیم. و گواهی که از میان این امت م پروردگارمان را به آفریده

دهد  گواهی می اهللا گاه رسول گیرد و آن است که اهللا متعال از او گواهی می محمد
گونه که آن بزرگوار در دنیا، در  هی را به امتش رسانده است؛ همانکه پیام ال

روز، یعنی در عرفه، پس از سخنرانیِ رسا و  ترین گردهمایی مسلمانانِ آن بزرگ
» هان! آیا تبلیغ کردم؟«یعنی:  »أَال هل بلَّْغت؟«ید: شیوایی که ایراد فرمود، پرس

یا اهللا! شاهد «سه مرتبه گفت:  پیامبرگاه  صدا گفتند: آري. آن مسلمانان همه یک
 )1(».باش

گریست و از  رسید، پیامبر» نساء«ي  سوره 41ي  به آیه مسعود وقتی ابن
جسم کرد. فکرش را حالت سخت و دشوار را ت  چشمانش اشک سرازیر شد؛ زیرا آن

اند و هر امتی به سوي  ست؛ همه به زانو درآمده بکنید؛ شرایط سخت و دشواري
ي سخت و وحشتناك، هر امتی  شود. لذا در آن هنگامه ي اعمالش فرا خوانده می نامه

 آید: زانو در می به

ةٖ  ُ�َّ  َوتََرىٰ ﴿ مَّ
ُ
ۚ  أ ةٖ  ُ�ُّ  َجا�ِيَٗة مَّ

ُ
  ﴾٢٨ َملُونَ �َعۡ  ُكنتُمۡ  َما نَ َزوۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ابِهَ كَِ�ٰ  إَِ�ٰ  َ�ٰٓ تُدۡ  أ

    ]٢٨:  اجلاثية[  
ي اعمالش فرا  بینی که به زانو درآمده است. هر امتی به سوي نامه و (آن روز) هر امتی را می

دادید،  گوییم:) امروز سزا و جزاي اعمالی را که انجام می شود؛ (در آن روز می خوانده می
 بینید. می

خواند و  مسعود اي که ابن ي نساء، پس از آیه ي سوره هللا متعال در ادامهلذا ا
 فرماید: توقف نمود، می

. 210ي  تر گذشت. [ر.ك: حدیث شماره تخریج این حدیث که در صحیحین آمده است، پیش )1(
 (مترجم)]
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ِينَ ٱ يََودُّ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ َّ�  ْ ْ  َ�َفُروا ىٰ  لَوۡ  لرَُّسوَل ٱ وََعَصُوا  ٱ بِِهمُ  �َُسوَّ
َ
 ُتُمونَ يَ�ۡ  َوَ�  ُض �ۡ�

َ ٱ   ]  ٤٢:  النساء[  ﴾٤٢ اَحِديثٗ  �َّ
کنند که اي کاش با  اند، آرزو می نی که کفر ورزیده و از پیامبر نافرمانی کردهدر آن روز کسا 

 توانند هیچ سخنی را از اهللا پنهان کنند. شدند؛ و نمی خاك یکسان می

شدند؛ ولی  ماندند یا خاك می کنند که اي کاش در زمین می لذا کافران آرزو می
پنهان نمایند؛ از  یزي را از اهللاتوانند چ این آرزو هیچ نفعی برایشان ندارد و نمی

َ ٱ ُتُمونَ يَ�ۡ  َوَ� ﴿ فرماید: رو اهللا متعال می این توانند هیچ  و نمی«؛ یعنی: ﴾اَحِديثٗ  �َّ
 ».سخنی را از اهللا پنهان کنند

هر حال جایز است که انسان از شخصی دیگر بخواهد که برایش قرآن بخواند؛  به
کننده داشته باشد. زیرا  بت به درخواستتري نس شخص علم و دانش کم اگرچه آن

صدا هستند. پس ایرادي ندارد که  برخی از مردم، علم و دانش اندکی دارند؛ اما خوش
بگویید: فالنی! اهللا به تو جزاي نیک عنایت کند؛ برایم قرآن بخوان. چه برایش تعیین 

ودش از هر کنید که از کجاي قرآن تالوت کند و چه او را بگذارید تا به انتخاب خ
گر  خواهد، بخواند و شما به تالوتش گوش دهید. این حدیث، بیان جاي قرآن که می

برد و هم شنونده. شکی نیست که قرآن  برکت قرآن است که هم قاري از آن نفع می
ترین و سودمندترین کتاب است که حفظ و تالوت و شنیدنِ آن  ترین، مبارك بزرگ

ي اهل  ي ما را در جرگه مید است که اهللا متعال همهباشد. ا می ي خشنودي اهللا مایه
کنند و بر همین  قرآن قرار دهد؛ همان کسانی که در ظاهر و باطن به قرآن عمل می

 شوند. میرند و قرآنی برانگیخته می حالت می
*** 
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 مشخص

يب َسِعيٍد َرافِِع بن -١٠١٦
َ
ُمَع�َّ  عن أ

ْ
اَل يل رسوُل اهللاِ  ال

َ
ْ�َظَم : «قال: ق

َ
ُمَك أ

ِّ
َعل

ُ
ال أ

َ
أ

َمْسِجِد؟
ْ
ُْرَج ِمَن ال ْبَل أْن ختَ

َ
ُت: يَا » ُسوَرٍة يف الُقْرآن �

ْ
ل
ُ
ُْرَج، ق ا أَرْدنَا أْن �َ مَّ

َ
ل
َ
أَخَذ �َِيِدي، ف

َ
ف

َمنََّك أْ�َظَم ُسوَرٍة يف ال
ِّ
َعل

ُ
َت: أل

ْ
ل
ُ
اَل: َرُسوَل اهللاِ، إنََّك ق

َ
ِ َربِّ ﴿«ُقْرآِن؟ ق َْمُد ِ�َّ احلْ

ِم�َ 
َ
َعال

ْ
وتِيُتهُ ، ﴾ال

ُ
ِي أ

َّ
ْبُع الَمَثاِ� َوالُقْرآُن الَعِظيُم اذل  )1([روایت بخاري] ».ِ�َ السَّ

آیا پیش از «به من فرمود:  اهللا رسولگوید:  می ابوسعید، رافع بن معالّ ترجمه:
و سپس » ي قرآن را به تو بیاموزم؟ ن سورهتری که از مسجد بیرون بروي، بزرگ آن

خواستیم از مسجد بیرون برویم، عرض کردم: اي  که می دستم را گرفت؛ هنگامی
آموزم؟ فرمود:  ي قرآن را به تو می ترین سوره خدا! شما فرمودید که بزرگ رسول

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿« ي هفت آیه که دارا -»حمد«ي  یعنی همان سوره -؛ ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
شود [و شاملِ دو بخش ستایش و دعا  باشد و در هر رکعت نماز تکرار می می
 ».ست که به من داده شده است باشد] و همان قرآنِ بزرگی می

 شرح
هاي  ها و آیه باب: تشویق به قرائت برخی از سوره«گوید:  می /مؤلف

به فضایل برخی  طور عموم تشویق شد و این باب تر به قرائت قرآن به پیش». مشخص
ي  اي دارند؛ از جمله: سوره پردازد که فضایل ویژه ها و آیات مشخص می از سوره

رو  باشد؛ از این اهللا می در کتاب  ترین سوره ترین، یعنی پرفضیلت که بزرگ» فاتحه«
گردد و  ي قرآن به این سوره باز می شود. چراکه مفاهیم همه نیز نامیده می» القرآن ام«

شود که در عربی به  ست. یادآوري می ي مفاهیم قرآنی ي همه اصل و ریشه این سوره،
رو اهللا متعال قرائت این سوره را در  گویند. از این می» اُم«ریشه و اصل هر چیزي، 

ال َصالَة لَِمْن لَْم «فرموده است:  هاي نماز، واجب گردانیده است؛ پیامبر ي رکعت همه

 ).5006، 4474صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ْ
و بِفَ  بأمِّ القرآنَ�ْقَرأ

َ
ِكتَاِب أ

ْ
ي فاتحه را نخوانَد،  نمازِ کسی که سوره«یعنی:  )1(.»احِتَِة ال

 ».صحیح نیست
را بر  که: اگر انسان آن هاي منحصر به فردي دارد؛ از جمله این این سوره، ویژگی

را از روي ایمان و  شرطی که آن یابد؛ البته به شفا می بیمار بخواند، بیمار به اذنِ اهللا
ي بزرگ معتقد باشد؛ یعنی  واند و بیمار نیز به اثربخش بودن این سورهباورِ کامل بخ
 دو شرط دارد:

 باور و ایمانِ خواننده. -1
ي این سوره،  را بر بیمارِ باایمانی بخوانَد که به نفع و فایده که: آن و دوم این -2

 ایمان دارد.
. اي از مجاهدان را به مأموریت فرستاد عده دلیلش، این روایت که پیامبر

گاه یکی از قبایل اردو زدند و از آنان درخواست پذیرایی کردند؛  مجاهدان در اقامت
اما آن قوم از ایشان پذیرایی نکردند. به خواست اهللا متعال، عقربی رییس قبیله را نیش 

پیچید. یکی از افراد قبیله، پیشنهاد کرد که به  زد. رییس قبیله از درد به خود می
ها بیاید و چیزي بر رییس قبیله  از مسلمانان بروند تا یکی از آندسته  اردوگاه این

 #ها در میان گذاشتند، صحابه رفتند و موضوع را با آن #بخواند. وقتی نزد صحابه
ها  پذیرند. آن ي آنان را می شرط کردند که تنها در برابر دریافت یک گوسفند، خواسته

را بر آن شخص » فاتحه«ي  رهرفت و سو #نیز قبول کردند؛ لذا یکی از صحابه
که آن صحابی  پیچید، اما همین تر آن شخص از شدت درد به خود می خواند. پیش

خیزد،  کند و برمی ي فاتحه را بر او خواند، مانند شتري که زانوبندش را پاره می سوره
ها طبق قراري که گذاشته بودند،  برخاست؛ گویا هیچ دردي نداشته است. آن

ترسیم که این گوسفند، حرام  حابه دادند. برخی از صحابه گفتند: میگوسفندي به ص
خوریم تا به مدینه برسیم و این مسأله را از  باشد؛ لذا از گوشت این گوسفند نمی

بازگو کردند، فرمود:  بپرسیم. وقتی به مدینه رسیدند و ماجرا را براي پیامبر پیامبر
ُ�وا يِل َمَعُ�ْم سَ « را تقسیم کنید و سهمی هم براي من در  آن«؛ یعنی: »ْهًمااقِْسُموا َوارْضِ

را بخورند؛ و گرنه، نیازي  را از آن جهت فرمود که با طیب خاطر آن این». نظر بگیرید

 .نقل از عباده بن صامت به 394ش: ؛ و مسلم، 756صحیح بخاري، ش:  )1(
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ي  نیاز بود. سپس به کسی که سوره چنین سخنی بگوید و از آن، بی نبود که پیامبر
َها ُرْ�يٌَة؟َوَما يُدْ «فاتحه را بر آن شخص خوانده بود، فرمود:  َّ�

َ
از کجا «یعنی:  )1(؛»ِر�َك �

لذا اگر کسی با اعتقاد و ایمان به تأثیر » ي فاتحه، چنین تأثیري دارد؟ دانستی که سوره
را بر بیمارِ مؤمن بخوانَد، به فرمان پروردگار، سودمند خواهد بود؛  ي فاتحه، آن سوره

ره نهاده است و این، از فضایل آوري در این سو چراکه اهللا متعال آثار و فواید شگفت
ترین  ي فاتحه بزرگ باشد؛ به تعبیر حدیثی که گذشت، سوره ي فاتحه می سوره
 ي قرآن است. سوره

*** 

يب سعيد اخلدري -١٠١٧
َ
اَل يف أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ ق َحدٌ  �َّ

َ
: ﴾أ

َث ال«
ُ
ل
ُ
َْعِدُل ث

َ
ِي َ�ْفيِس �َِيِدهِ إ�ََّها تل

َّ
 ».ُقْرآنِ َواذل

ْصَحابِِه:  و� روايٍة: أنَّ رسول اهللا
َ
اَل أل

َ
ِث الُقْرآِن يِف «ق

ُ
 بُِثل

َ
َ�ْعِجُز أَحُدُ�ْم أْن َ�ْقرَأ

َ
أ

ةٍ 
َ
ْل َنا يُِطيُق َذلَِك يَا رسوَل اهللا؟ َ�َقاَل: ». يلَ وا: ��ُّ

ُ
ال

َ
ْيِهْم، َوق

َ
َشقَّ َذلَِك َعل

َ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿«ف َحدٌ  �َّ

َ
 أ

ُ ٱ ١ مَ ٱ �َّ ُقْرآنِ ﴾٢ دُ لصَّ
ْ
ُث ال

ُ
ل
ُ
 )2([روایت بخاري] ».: ث

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ي  درباره اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه: َحدٌ  �َّ
َ
 ﴾أ

سوم قرآن برابري  سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، این سوره با یک«فرمود: 
 ».کند می

آیا هر یک از شما از «به یارانش فرمود:  اهللا و در روایتی آمده است: رسول
این کار براي آنان دشوار » سوم قرآن را در هر شب بخواند، ناتوان است؟ که یک این
یک از ما تواناییِ چنین کاري را دارد؟  خدا! کدام نظر رسید؛ عرض کردند: اي رسول به

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿«فرمود:  َحدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١ أ َمدُ ٱ �َّ  .»سوم قرآن است ، معادلِ یک﴾٢ لصَّ

 . [مترجم]2276ر.ك: صحیح بخاري، ش:  )1(
 .5015صحیح بخاري، ش:  )2(
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١٠١٨-  :
ُ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿وعنه: أنَّ رَُجالً َسِمَع رَُجالً َ�ْقرَأ َحدٌ  �َّ

َ
ا أْصَبَح َجاَء  ﴾أ مَّ

َ
ل
َ
ُدَها ف يَُردِّ

 َرُسوِل اهللا
َ

َها، َ�َقاَل رسول اهللا إىِل
ُّ
ُ َوَ�َن الرَُّجُل َ�َتَقال َر َذلَِك هلَ

َ
َذك

َ
ِي َ�ْفيِس : «ف

َّ
َواذل

َْعِدُل 
َ

َث الُقْرآنِ  �َِيِدهِ، إ�ََّها تل
ُ
ل
ُ
 )1([روایت بخاري] ».ث

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿گوید: مردي شنید که شخصی  می ابوسعید خدري ترجمه: َحدٌ  �َّ
َ
 ﴾أ

کرد. وقتی صبح شد، آن مرد که این عمل را ناچیز و  را تکرار می خواند و آن را می
فرمود:  اهللا آمد و موضوع را بازگو کرد. رسول اهللا شمرد، نزد رسول ثواب می کم

 ».سوم قرآن است سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، این سوره برابر با یک«
 شرح

هاي معینی از قرآن، احادیثی در فضیلت  در باب تشویق به قرائت سوره /نووي
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ

َ
ُ ٱ ١ أ َمدُ ٱ �َّ » اخالص«ي  آورده است. این سوره، سوره ﴾٢ لصَّ

ي این سوره را به خود اختصاص داده و در آن،  ا اهللا متعال همهشود؛ زیر نامیده می
چیزي غیر از اسماء و صفات خویش ذکر نکرده است. به عبارت دیگر: این سوره 

ست. هرکس این سوره را بخواند و به  هیب، تنها در بیان اسماء و صفات الطور نا به
شمار  به ي مخلصِ اهللا مفاهیمِ آن ایمان داشته باشد، از شرك، بدور است و بنده

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿باشد:  می ي این سوره، اسماء و صفات اهللا آید. همه می َحدٌ  �َّ
َ
. گفته ﴾أ

گویا منظورشان این » نَسب پروردگار چیست؟«پرسیدند:  شود: مشرکان از پیامبر می
ه ماهیت پرسیدند ک یا گویا از پیامبر -پناه بر اهللا -بود که چه کسی فرزند اوست؟ 

 خداوند از چیست؟ از طال یا نقره؟! لذا اهللا متعال این سوره را فرو فرستاد.
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ َحدٌ  �َّ

َ
، یعنی یکتا و یگانه؛ یعنی ذاتی که در اسماء و »اَحد«؛ ﴾أ

ي  ست که ویژه نامی» اَحد«مانَد.  کس به او نمی صفاتش یکتاست و هیچ چیز و هیچ
 شود. بر کسی جز او اطالق نمیباشد و  اهللا متعال می

ُ ٱ﴿ َمدُ ٱ �َّ ي نیازمندان براي رفع  نیاز است (که همه سرورِ بی اهللا، یگانه؛ [﴾لصَّ
 آورند).] نیازشان به سوي او روي می

 .5013صحیح بخاري، ش:  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   578

اند؛ اما  ذکر کرده» صمد«ي مفاهیمِ  هاي گوناگونی درباره مفسران، عبارت
هایش  ي آفریده باشد و همه می ترین مفهومش، این است که او در صفاتش کامل کامل

به او نیازمندند؛ او در علم، قدرت، رحمت، حلم و دیگر صفاتش، کامل است و 
ها به او نیاز دارند و همگان براي رفع نیازهایشان به سوي او  ي آفریده اوست که همه

که در میان امواج پرتالطمِ دریا گرفتار  آورند؛ حتی مشرکان نیز هنگامی روي می
ست   ي موجودات است؛ ذاتی مرجع همه خوانند. پس، اهللا ند، تنها او را میشو می

 .هایش به او نیازمندند باشد و همه آفریده که در صفاتش کامل می

ُ  يَُ�ن َولَمۡ  ٣ يُوَ�ۡ  َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ ﴿ َحُدۢ  ُكُفًوا ۥ�َّ
َ
  ]  ٥  ،٣: االخالص[  ﴾٤ أ

 کس، همسر و همتاي او نیست. و هیچ است. نه (فرزندي) زاده و نه (خود،) زاده شده

نیاز است و نیازي به همسر و  اهللا متعال، هیچ فرزندي ندارد؛ زیرا از همه بی
 فرماید: گونه که می فرزند ندارد. همان

﴿ ٰ َّ�
َ
ُ  تَُ�ن َولَمۡ  َوَ�ٞ  ۥَ�ُ  يَُ�ونُ  � ۖ َ�ٰ  ۥ�َّ     ]١٠١: األنعام[  ﴾ءٖ� َ�ۡ  ُ�َّ  وََخلَقَ  ِحَبةٞ

 شود فرزندي داشته باشد، حال آنکه همسري ندارد؟می چگونه

این، ردي آشکار بر ادعاي یهود و نصارا و مشرکان است و نادرستیِ پندارشان را 
ها به او  ؛ یعنی خداوندي که آن»عزیر، پسر خداست«گویند:  کند؛ یهودیان می بیان می

»! مسیح، پسر خداست«گویند:  اعتقاد دارند، فرزندي به نام عزیر زاده است! نصارا می
اهللا متعال، باطل بودن پندارشان »! فرشتگان، دختران خدا هستند«گویند:  و مشرکان می

اهللا، نه زاده و نه خود، زاده شده «؛ یعنی: ﴾يُوَ�ۡ  َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ ﴿را بیان نمود و فرمود: 
چه  نبوده و آنست و هیچ چیزي پیش از او  اول و ازلی و ابدي زیرا اهللا». است

 تر وجود نداشته است. پدید آورده، پیش
ُ  يَُ�ن َولَمۡ ﴿ َحُدۢ  ُكُفًوا ۥ�َّ

َ
اهللا هیچ ». کس همتاي او نیست و هیچ«؛ یعنی: ﴾أ

شریک، همتا و همانندي ندارد؛ نه در علم و قدرتش و نه در سایر صفاتش. قوم عاد 
» ز ما نیرومندتر است؟چه کسی ا«گفتند:  بالیدند و می به قدرت و توان خویش می

 فرماید: ي آنان می درباره اهللا

ا﴿ مَّ
َ
ْ َتكۡ سۡ ٱفَ  َ�دٞ  فَأ وا  ٱ ِ�  َ�ُ

َ
ْ  قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ� َشدُّ  َمنۡ  َوقَالُوا

َ
ۖ  ِمنَّا أ وَ  قُوَّةً

َ
ْ يََروۡ  لَمۡ  أ  ا

نَّ 
َ
َ ٱ أ ِيٱ �َّ َشدُّ  ُهوَ  َخلََقُهمۡ  �َّ

َ
ۖ  ُهمۡ ِمنۡ  أ ْ  قُوَّٗة رۡ  ١٥ َحُدونَ َ�ۡ  تَِناَ�ٰ � َوَ�نُوا

َ
 َناَسلۡ فَأ
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يَّا�ٖ  ِ�ٓ  �َ�ٗ َ�ۡ  ارِ�حٗ  ِهمۡ َعلَيۡ 
َ
َِساتٖ  � ُِذيَقُهمۡ  �َّ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  يِ زۡ ۡ�ِ ٱ َعَذاَب  ّ�ِ ُّ� ۖ  َيا

خۡ  ِخَرةِ �ٱ َولََعَذاُب 
َ
ونَ  َ�  وَُهمۡ  َزٰىۖ أ     ]١٦  ،١٥: فصلت[  ﴾١٦ يُنَ�ُ

زمین تکبر ورزیدند و گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا توجه  ناحق در اما قوم عاد، به
ها را آفریده، از آنان نیرومندتر است. آنان همواره  نکردند و نیندیشیدند که اهللا، ذاتی که آن

پس تندبادي سخت و سرد در روزهایی شوم بر آنان فرستادیم تا  کردند. آیات ما را انکار می
بارتر  طور قطع عذاب آخرت، خفت زندگی دنیا به آنان بچشانیم. و بهبار را در  عذاب خفت

 است؛ و آنان یاري نخواهند شد.

ترین  ترین و مالیم باد، جریانِ هواست؛ اهللا متعال با مخلوقی چون باد که جزو نرم
هاست، مدعیان قدرت را به هالکت رساند و تندبادي سخت و سرد بر آنان  آفریده

 فرستاد.
ُ  يَُ�ن َولَمۡ ﴿نیست:  تاي اهللاکس هم هیچ َحُدۢ  ُكُفًوا ۥ�َّ

َ
ست: در  . گفتنی﴾أ

 سه قرائت است: ﴾ُكُفًوا﴿ي  واژه
1-  ؛  درست نیست.» فاء«و با سکونِ ». فاء«به ضم 
 .»ُكْفئا«؛ یعنی: »فاء«با همزه و سکونِ  -2
3-  ُكُفًؤا«؛ یعنی: »فاء«و نیز با همزه و ضم«. 

باشد؛ ولی گاه از برخی از  است، مضموم می» واو«با در قرائتی که » فاء«حرف 
خوانند؛ این، اشتباه است. لذا وقتی  را با سکون می» فاء«شنویم که حرف  قاریان می

 را ضمه دهید.» فاء«خوانید، حرف  می» واو«این واژه را با حرف 
باشد.  سوم قرآن است؛ می سوگند یاد کرد که این سوره، معادل یک پیامبر

سوم قرآن را در هر شب  که یک آیا هر یک از شما از این«که به یارانش فرمود:  چنان
 قُۡل ﴿ ي اخالص است: و سپس بیان نمود که منظورش، سوره» بخواند، ناتوان است؟

ُ ٱ ُهوَ  َحدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١ أ َمدُ ٱ �َّ ُ  يَُ�ن َولَمۡ  ٣ يُوَ�ۡ  َولَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ  ٢ لصَّ َحُدۢ  ُكُفًوا ۥ�َّ

َ
 ﴾٤ أ

سوم قرآن برابر است؛ گاه پاداش یک عمل با پاداش  اداشِ این سوره با ثواب یکپ
تر از آن باشد.  اش کوچک دهنده کند؛ هرچند اجزاي تشکیل یک عمل دیگر برابري می

ُ احلَْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ � ال «مانند این عبارت: 
َ

ُك َوهل
ْ
ُ الُمل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل ٍء  إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ يَشْ

ست که چهار نفر از فرزندان  را بگوید، مانند کسی که هرکس ده بار آن »قَِديرٌ 
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که گفتن این عبارت  رغم این به )1(».را از قید بردگی آزاد کرده است اسماعیل
اي بر  است، اما اگر آزاد کردن برده برابر با آزاد کردن چهار برده از نسل اسماعیل

ي  اشتباه کشته است]، گفتنِ این عبارت کفاره مؤمنی را به گردنِ کسی باشد، [مثالً
آید؛ زیرا برابري در ثواب، به معناي برابري در اجزا نیست.  شمار نمی گناهش به

رو  سوم قرآن است، نه در اجزا؛ از این ي اخالص، در ثواب، معادلِ یک بنابراین سوره
را نخواند، نمازش درست » فاتحه«ي  را سه بار در نماز بخواند، اما سوره اگر کسی آن

 نیست.
*** 

يب ُهَرْ�َرةَ  -١٠١٩
َ
اَل يف  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ق َحدٌ  �َّ

َ
َها َ�ْعِدُل : «﴾أ إ�َّ

ُقْرآنِ 
ْ
َث ال

ُ
ل
ُ
 )2([روایت مسلم] ».ث

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ي  درباره اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه: َحدٌ  �َّ
َ
فرمود:   ﴾أ

 ».کند سوم قرآن برابري می ین سوره با یکا«

وَرَة:  وعن أ�س -١٠٢٠ ِحبُّ هِذهِ السُّ
ُ
 أ

ّ
اَل: يَا َرُسوَل اهللاِ، إ�

َ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿أنَّ رَُجالً ق َّ� 

َحدٌ 
َ
اَل:  ﴾أ

َ
َك اجَلنَّةَ «؛ ق

َ
[ترمذي این حدیث را روایت کرده و گفته  ».إنَّ ُحبََّها أْدَخل

بخاري نیز این حدیث را به صورت معلّق در صحیح  باشد. است: حسن صحیح می
 )3(خود آورده است. ]

خدا! من، این سوره را  گوید: مردي عرض کرد: اي رسول می انس ترجمه:
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿دوست دارم:  َحدٌ  �َّ

َ
محبت این سوره، تو را وارد «فرمود:  . پیامبر﴾أ

 ».گرداند بهشت می

نقل از  به 6404. [و نیز روایت بخاري، ش: نقل از ابوایوب انصاري به 2693صحیح مسلم، ش:  )1(
 . (مترجم)]$مسعود ابوایوب انصاري و ابن

 .812مسلم، ش: صحیح  )2(
 ذکر کرده است. 774ي  شماره این حدیث را تعلیقاً به /بخاري )3(
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اَل:  رسول اهللا أنَّ  وعن عقبة بن اعِمرٍ  -١٠٢١
َ
ْم «ق

َ
َة ل

َ
ْيل

َّ
ْت هِذهِ الل

َ
نِْزل

ُ
ْم تََر آيَاٍت أ

َ
أل

؟  طُّ
َ
ُهنَّ �

ُ
ُعوذُ  قُۡل ﴿يَُر ِمْثل

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿ وَ  ﴾َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
 )1([روایت مسلم] ».﴾�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

دانی که امشب  آیا می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می عقبه بن عامر ترجمه:
ُعوذُ  قُۡل ﴿ )2(تی بر من نازل شد که هرگز همانند آن دیده نشده است؟آیا

َ
 بَِرّبِ  أ

ُعوذُ  قُۡل ﴿و  ﴾َفلَقِ لۡ ٱ
َ
 ».﴾�َّاِس ٱ بَِرّبِ  أ

يب َسِعيٍد اخلُدريِّ  -١٠٢٢
َ
، وََ�ْ�ِ  قال: اَكَن رسوُل اهللا وعن أ َ�َتَعوَُّذ ِمَن اجَلانِّ

ْت الُمَعوَِّذتَانِ اإل�سان
َ
َا، أَخَذ بِِهَما َوتََرَك َما ِسَواُهَما.، َحىتَّ نََزل

َ
ا نََزتل مَّ

َ
ل
َ
[ترمذي این  ، ف

 )3(باشد.] حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می
از جن و چشم انسان به اهللا پناه  اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:

 ل شد؛ از آن پس، پیامبرناز») ناس«و » فلق«هاي  که معوذَتین (=سوره برد تا این می
 ها را ترك گفت. برد و سایر عبارت با تالوت این دو سوره به اهللا پناه می

يب هر�رة -١٠٢٣
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
وَن آيًَة َشَفَعْت «ق

ُ
الث

َ
ِمَن الُقْرآِن ُسوَرٌة ث

 : ُ، َوِ�َ
َ

ِيٱ َركَ تََ�ٰ ﴿لِرَُجٍل َحىتَّ ُغِفَر هل َّ�  ِ ۡ ٱ �َِيِده [روایت ابوداود و ترمذي؛  ».﴾ُك لۡ مُ ل
 )4(ترمذي، این حدیث را حسن دانسته است.]

ست که سی  اي در قرآن سوره«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
کند تا آمرزیده شود؛ و  قدر شفاعت می آن -را بخواند که آن-آیه دارد و براي شخصی

ِيٱ َركَ تََ�ٰ ﴿ ي آن، سوره َّ�  ِ ۡ ٱ �َِيِده  ».است ﴾ُك ُملۡ ل
 
 

 .814صحیح مسلم، ش:  )1(
 نظیرند.  [مترجم] ي پناه بردن به اهللا، بی یعنی در زمینه )2(
 .2830ش:  /؛ و صحیح ابن ماجه، از آلبانی4902صحیح الجامع، ش:  )3(
؛ و صحیح ابن ماجه، از 1265ح أبی داود، ش: )؛ صحی2092، 2091صحیح الجامع، ش: ( )4(

 آمده است.]» َتْشَفعُ «، »َشَفَعتْ «. [نووي: در روایت ابوداود، به جاي 3053ش:  /آلبانی
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يب مسعوٍد ابَلْدرِيِّ  -١٠٢٤
َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن أ

َ
 بِاآليَتَْ�ِ ِمْن آِخِر ُسوَرةِ «ق

َ
رَأ

َ
َمْن ق

َفَتاهُ 
َ
ٍة ك

َ
ْل  )1([متفق علیه] ».ابَلَقَرةِ يف يلَ
ي پایانیِ  هرکس دو آیه«فرمود:  گوید: پیامبر می ابومسعود بدري ترجمه:

 ».را در شب بخواند، همین دو آیه براي او بسنده و کافی هستندي بقره  سوره
دارِ او از هر امر ناگواري هستند. و نیز  گوید: یعنی: در آن شب نگه /[نووي

 )2(کنند.] مینياز  گفته شده است: او را از نماز شب بی

 شرح
ها و آیات معینی از قرآن   در باب تشویق به قرائت برخی از سوره /مؤلف

تر  ذکر کرده است که پیش» اخالص«و » فاتحه«هاي  احادیثی در فضیلت سوره کریم،
» ناس«و » فلق«هاي  چنین به فضیلت معوذَتین، یعنی سوره اش سخن گفتیم؛ هم درباره

پرداخته است. هر کس با تالوت این دو سوره از روي صدق و ایمان به اهللا پناه ببرد، 
 فرماید: می ؛ اهللا»فلق«ي  ورهدهد. اما س به او پناه می اهللا

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
  ]  ٢  ،١: الفلق[  ﴾٢ َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن ١ َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

 چه آفریده است. از شرّ آن؛ برم دم پناه مى بگو: به پروردگار سپیده

 .808)؛ و صحیح مسلم، ش: 5009، 4408صحیح بخاري، ش: ( )1(
صورت  یرا بههستند؛ ز  ي اعتقاد و عمل، کافی گفته است: این دو آیه براي او در زمینه /حافظ )2(

در روایتی از گوید:  می 69، ص: 9ج» الباري فتح«اجمالی به ایمان و عمل اشاره دارند. حافظ در 
ْت َ�نُْه ِ�يَام يَلْلَة«تصریح شده است که:  ابومسعود

َ
ْجَزأ

َ
ََقَرة أ  َخاتَِمة ابلْ

َ
؛ یعنی: خواندن پایان »َمْن قََرأ

گوید: خواندن این آیات،  دیگري هم وجود دارد که می کند. دیدگاه بقره، به جاي قیام شب کفایت می
در تأیید این دیدگاه، به حدیثی اشاره نموده که حاکم  که حافظ دهد؛ چنان شیطان را فراري می

يَْطان ثََالث يَلَالٍ ...«را روایت کرده و صحیح دانسته است:  نیشابوري آن ؛ »ال ُ�ْقَرآِن يِف َدار َ�يَْقَر�َها الشَّ
گردد. حدیث  اي که این دو آیه در آن خوانده شود، نزدیک نمی یطان سه شب به خانهیعنی: ش
ها، مفهوم  نیز مؤید این موضوع است. لذا سایر روایت 1025ي  شماره در همین کتاب به ابوهریره

ها  ي این دیدگاه سازند؛ به عبارت دیگر: احادیثی در تأیید همه را روشن می حدیث ابومسعود بدري
 گر فضیلت این دو آیه است. [مترجم] جود دارد. و همگی بیانو
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دم اطالق  ، یعنی سپیده زدن و شکافتن؛ به عبارت دیگر: هم به سپیده»فَلَق«
 شکاف دانه و هسته. هر دو تعبیر در قرآن کریم آمده است؛ اهللاشود و هم به  می
 فرماید: می

  ]  ٩٦: األنعام[  ﴾َباحِ ۡص ۡ�ِ ٱ فَالِقُ ﴿
 دم است. ي سپیده (اهللا) شکافنده

 فرماید: و می

َ ٱ إِنَّ ﴿    ]٩٥: األنعام[  ﴾�ََّوىٰ ٱوَ  ّبِ �َۡ ٱ فَالِقُ  �َّ
 شکافد.اهللا، دانه و هسته را می

شکافد و  ها را می ها و هسته دم است و اوست که دانه پروردگار سپیده پس، اهللا
 یک از این کارها را ندارد. کسی جز او تواناییِ انجامِ هیچ

خلق کرده است،  هایی که اهللا ي آفریده ؛ یعنی: از شرّ همه﴾َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن﴿
حدیث صحیح آمده  گونه که در برم؛ از جمله از نفس خویش. همان به او پناه می

وِر أنُفِسنَا، َو ِمْن َسيِّئَاِت أعَمانِلا«است:  ها و  از بدي«یعنی:  )1(.»وَ�ُعوُذ باهللا ِمْن رُشُ
؛ زیرا نفسِ »بریم هاي نفس خویش و نیز از کارهاي زشتمان به اهللا پناه می تبهکاري

نیز  س خویش ورو از نف دهد. از این انسان، پیوسته به کارهاي بد و ناپسند فرمان می
 بریم. ها به اهللا پناه می ها و انسان هی، از جمله: جنهاي ال ي آفریده از شرّ همه

   ]٣: الفلق[  ﴾٣ َوقََب  إَِذا َ�ِسقٍ  َ�ِّ  َوِمن﴿
 برم). دم پناه می گاه که همه جا را فرا گیرد (به پروردگارِ سپیده ... و از شر شب تاریک، آن

﴿  ﴾ .رسد و همه جا را فرا  گاه که شب فرا می آن، یعنی: شب تاریک
رو از شرّ شبِ تاریک  شوند؛ از این گیرد، درندگان و گزندگان در زمین پراکنده می می

 بریم. به اهللا پناه می

ٰ ٱ َ�ِّ  َوِمن﴿   ]  ٤: الفلق[  ﴾٤ ُعَقدِ لۡ ٱ ِ�  تِ َ�ٰ �َّ�َّ
 دمند. ها می ... و از شرّ زنان جادوگري که در گره

هایش را  اي مستقل،  طُرُق و روایت در پژوهه /باشد که آلبانی ي حاجت می بخشی از خطبه )1(
 آوري کرده است. جمع
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ٰ ٱ﴿ شود و  ، یعنی: نفوسِ جادوگر؛ و این، هم شاملِ مردان جادوگر می﴾تِ َ�ٰ �َّ�َّ
هم شامل زنان جادوگر؛ اما از آن جهت به زنانِ جادوگر تصریح فرمود که جادوگري 

 تر است. [و گرایش به جادو و جنبر] در میان زنان، بیش

   ]٥: الفلق[  ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َ�ِّ  َوِمن﴿
 ورزد. گاه که حسادت می حسودي، آنو از شر هر 

ورزد و دوست  جا سخن از زخم چشم است؛ یعنی کسی که حسادت می این
ندارد که به کسی خیر و نیکی برسد؛ بلکه وقتی اهللا متعال به کسی مال و ثروت، یا 

حسادت حسود از درون   بخشد، پست و مقام، یا علم و دانش، و زن و فرزند می
کند. اگرچه رها شدن این  شود و به آدم برخورد می ز کمان جدا میسان تیر ا پلیدش به

ي پلید اوست که خیر  مایه گر درون اي براي حسود ندارد، اما بیان تیر هیچ سود و فایده
گردد.  سان انسان به زخم چشم متبال می پسندد و بدین و نیکی را براي دیگران نمی

َقدَ «فرموده است:  پیامبر
ْ
َعْ� لَْو َسبََق ال

ْ
ٌء لََسبََقتُْه ال اگر چیزي بر «یعنی:  )1(.»َر يَشْ

گیرد. لذا  اما هیچ چیزي بر تقدیر پیشی نمی». گرفت، زخم چشم بود تقدیر پیشی می
را به » قلم«ي  ي سوره  زخم چشم، حقیقت دارد و حتی برخی از علما آخرین آیه

 اند: همین معنا دانسته

ِينَ ٱ يََ�ادُ  �ن﴿ ْ َ�َفُرو �َّ بۡ  لُِقونََك لَُ�ۡ  ا
َ
ا رِهِمۡ َ�ٰ بِ� ْ  لَمَّ  َوَ�ُقولُونَ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َسِمُعوا

    ]٥١: القلم[  ﴾٥١ ُنونٞ لََمجۡ  ۥإِنَّهُ 
که آیات قرآن را شنیدند، تو را با چشمانشان بلغزانند (و از میان  نزدیک بود کافران، هنگامی

 گمان او، دیوانه است. گویند: بی ببرند) و می

ورزد،  که حسادت می از شرّ حسود، هنگامی«؛ یعنی: ﴾َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َ�ِّ  َوِمن﴿
که حسد  ؛ یعنی: هنگامی﴾َحَسدَ  إَِذا﴿فرمود: ». برم دم پناه می به پروردگار سپیده

ورزد،  ورزد؛ اما هنگامی که حسد می روزد؛ زیرا گاه، آدم حسود حسادت نمی می
زند  ست که زخم چشم می ، هم به حسودي آیه ي رسد. البته اشاره شرّش به دیگران می

) و السلسلۀ 246، و در تخریج الکلم الطیب (4560در المشکاة، ش:  /آلبانی صحیح است؛ )1(
 این حدیث را صحیح دانسته است. 2829)، و صحیح ابن ماجه، ش: 310و الظالل ( 1252الصحیحۀ، ش: 
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که زخم  زند. زیرا برخی از مردم بدون این ست که زخم چشم نمی و هم به حسودي
 -پناه بر اهللا -چشم بزنند، حسودند. 

هی براي کسی ناگوار که برخورداري دیگران از نعمت ال حسادت، این است
چه با آرزوي زوال نعمت از  نانباشد؛ اگرچه براي آنان آرزوي زوال نعمت نکند و چ

 دیگران همراه باشد، بدتر است. پناه بر اهللا.
برند؛  سوزند و راه به جایی نمی هاي حسود در آتش حسادت خویش می آدم

به کسی  بینند که اهللا که می یعنی: حسادت، هیچ سودي به حالشان ندارد. همین
کشد و گاه براي فرو  مینعمتی بخشیده است، آتش حسد در دل و وجودشان زبانه 

عنوان مثال: اهللا متعال بر کسی  دارند. به نشاندنِ این آتش، در حقِ دیگران ستم روا می
دهد؛ او نیز مال و ثروتش را در راه اهللا انفاق  نهد و به او مال و ثروت می منت می

دش کند؛ اما آدمِ حسود، چشم دیدنِ چنین نعمتی را بر آن بنده ندارد و تمام وجو می
بخشد و  طور اهللا متعال به کسی علم و دانش می سوزد! همین در آتش حسد می

گردد؛ ولی عزتش بر آدمِ حسود، سخت  شخص در چشمِ مردم، مقبول و گرامی می آن
کردي دارد؛ غافل از  ها نیز چنین روي ي سایر نعمت و دشوار است. حسود درباره

خاطر چنین  هللا متعال، یهودیان را بهباشد و ا که حسادت، جزو گناهان کبیره می این
 خصلتی نکوهش کرده و فرموده است:

مۡ ﴿
َ
ٰ  �َّاَس ٱ ُسُدونَ َ�ۡ  أ َ�َ  ٓ ٰ  َما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ   ]  ٥٤:  النساء[  ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ

 ورزند؟! رَمش به آنان بخشیده است، حسد میکَیا به آنان که اهللا از فضل و  

بخشد؛ لذا حسادت  ویش به هرکه بخواهد، میاهللا متعال از فضل و کَرَم خ
کنید و هم در  ورزید، هم در حقّ کسی که اهللا نعمتی به او بخشیده است، گناه می می

گویید: این شخص، مستحقّ  شوید؛ گویا به زبانِ حال می مرتکب گناه می حقّ اهللا
ورزید و بر بخششِ خداوندي خرده  سان حسادت می چنین نعمتی نیست و بدین

 گیرید. پناه بر اهللا. می
به اهللا پناه ببرد؛ » ناس«و » فلق«هاي  لذا شایسته است که انسان با تالوت سوره

گوید:  می حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوسعید خدري /ترمذي
هاي  که معوذَتین (سوره برد تا این از جن و چشم انسان به اهللا پناه می اهللا رسول
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با تالوت این دو سوره به اهللا پناه  ازل شد؛ از آن پس، پیامبرن») ناس«و » فلق«
 ها را ترك گفت. برد و سایر عبارت می

*** 

يب هر�رة -١٠٢٥
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
وا ُ�ُيوتَُ�ْم َمَقابَِر، إنَّ «ق

ُ
َْعل

َ
ال جت

 �ِيِه ُسوَرةُ ابلَ 
ُ
ِي ُ�ْقرَأ

َّ
ْيَطاَن َ�ْنِفُر ِمَن ابَلْيِت اذل  )1([روایت مسلم] ».قَرةِ الشَّ

هایتان را (مانند) قبرستان  خانه«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
اي که در  گمان شیطان از خانه ؛ بی شود) نگردانید (که در آن نماز و قرآن خوانده نمی

 ».گریزد شود، می خوانده می "بقره"ي  آن سوره

عٍب  -١٠٢٦
َ
يَبِّ بِن ك

ُ
اَل رسوُل اهللاق وعن أ

َ
تَْدري أيُّ آيٍَة ِمْن : «ال: ق

َ
ُمْنِذرِ، أ

ْ
بَا ال

َ
يَا أ

ُت: »كَِتاِب اهللا َمَعَك أْ�َظمُ 
ْ
ل
ُ
ُ ٱ﴿؟ ق َّ�  ٓ�َ  ٰ َب يِف َصْدرِي ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� رَضَ

َ
، ف

ُمْنِذرِ «َوقال: 
ْ
بَا ال

َ
ُم أ

ْ
 )2([روایت مسلم] ».يِلَْهنَِك الِعل

دانی که  اي ابامنذر! آیا می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می اُبی بن کعب ه:ترجم
ُ ٱ﴿گفتم: » تر (و برتر) است؟ اهللا که با خود داري، بزرگ کدامین آیه از کتاب  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ

! اي ابامنذر«ام زد و فرمود:  بر سینه اهللا ]. رسولالکرسی آیۀ[ ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ 
 ».علم بر تو خجسته و گوارا باد

 شرح
هاي مشخصی از قرآن است؛ از جمله:  ها و سوره این احادیث در فضیلت آیه

 ي بقره. سوره
 اهللا گوید: رسول می حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره /مؤلف

در اند: معنایش این است که  علما گفته». هایتان را قبرستان نگردانید خانه«فرمود: 
شود، مانند  اي که در آن نماز و قرآن خوانده نمی هایتان نماز بخوانید؛ زیرا خانه خانه

رُْض لُكَُّها َمْسِجٌد «در حدیثی فرموده است:  قبرستان است؛ بدین دلیل که پیامبر
َ
األ

 .780صحیح مسلم، ش:  )1(
 .810صحیح مسلم، ش:  )2(
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امَ  َمَّ
ْ
َة َواحل َمْقرَبَ

ْ
و  ».همه جاي زمین محل نماز است، جز قبرستان و حمام«یعنی )1(.»إال ال

ِْلُسوا َعلَيَْها«نیز فرموده است: 
َ

ُقبُوِر َوال جت
ْ
 ال

َ
وا إِىل

سوي قبرها نماز  به«یعنی:  )2(.»ال تَُصلُّ
در قبرستان، نه نماز فرض درست است و نه نمازِ نفل؛ ». ها ننشینید نخوانید و روي آن

یک از انواع نمازها در قبرستان  ي شکر و هیچ ي تالوت و سجده چنین سجده هم
مستثناست و خواندن نماز جنازه در رست نیست؛ البته یک نماز، یعنی نماز جنازه د

ست: نماز  ؛ چه پیش از دفن میت و چه پس از آن. گفتنیباشد قبرستان، درست می
خواندن بر جنازه پس از دفنِ آن، نباید در اوقات ممنوع باشد؛ یعنی اگر پس از نماز 

ن به قبرستان رفتید و دیدید که جنازه را به خاك عصر، براي تشییع جنازه و نماز بر آ
اند، بر آن نماز نخوانید؛ زیرا این امکان براي شما وجود دارد که در وقتی دیگر،  سپرده

مثالً هنگام چاشت بیایید و بر میت نماز بخوانید؛ اما اگر زمانی به قبرستان رسیدید که 
ند، ایرادي ندارد که بر آن نماز جنازه را در زمین گذاشته و هنوز دفنش نکرده بود

بخوانید؛ هرچند پس از نماز عصر باشد؛ زیرا در این حالت، سببی براي نماز خواندن 
] المسجد تحیۀوجود دارد و خواندن نمازي که داراي سبب است، [مانند نماز جنازه یا 

اي که  گمان شیطان از خانه بی«فرمود:  در اوقات ممنوع، ایرادي ندارد. سپس پیامبر
ي  ي خود، سوره یعنی اگر در خانه». گریزد شود، می خوانده می "بقره"ي  در آن سوره

شود؛ زیرا  کند و به آن نزدیک نمی ي شما فرار می را بخوانید، شیطان از خانه "بقره"
گونه که  باشد؛ همان ي قرآن می ترین آیه ي بقره است که پرفضیلت در سوره الکرسی آیۀ

اي ابامنذر! آیا «به او فرمود:  اهللا آمده است: رسول ن کعبدر حدیث اُبی ب
پاسخ » تر (و برتر) است؟ اهللا که با خود داري، بزرگ دانی که کدامین آیه از کتاب می

ُ ٱ﴿داد:  َّ�  ٓ�َ  ٰ اش زد و  بر سینه اهللا رسول]. الکرسی آیۀ[ ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
به ابی بن  سان پیامبر بدین». ر! علم بر تو خجسته و گوارا باداي ابامنذ«فرمود: 

ي قرآن است؛ زیرا این  ترین آیه بزرگ الکرسی آیۀدانست:  تبریک گفت که می کعب
ُ ٱ﴿ فرماید:  می باشد. اهللا می آیه، شامل ده صفت از صفات اهللا َّ�  ٓ�َ  ٰ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�

این، بیانِ توحید ». اهللا؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد«؛ یعنی: ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ

 این حدیث را صحیح دانسته است. 463در صحیح أبی داود، ش:  /آلبانیعالمه  صحیح است؛ )1(
 .نقل از ابومرثد غنوي به 972صحیح مسلم، ش:  )2(
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ُ ٱ﴿ فرماید: ناب و خالص است که می َّ�  ٓ�َ  ٰ عنوان  . از این عبارت به﴾ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
شود و بدین معناست که: هیچ معبود برحقی جز اهللا وجود  یاد می» ي توحید کلمه«

اند؛ یعنی پرستیدن  شوند، معبودان باطل تش میي معبودانی که جز اهللا پرس ندارد و همه
عنوان معبود  فریاد خواندنِ آنان، باطل و نادرست است؛ حتی اگر از آنان به ها و به آن

ها را معبود  و آن  گذاري کرده هایی هستند که مردم نام یاد شود؛ معبودان باطل، فقط نام
 َ�ُّ لۡ ٱ﴿ ها نازل نکرده است. نکه اهللا هیچ دلیلی بر درستیِ آ اند؛ در حالی نامیده

به ». اي که اداره و تدبیر تمام هستی را در دست دارد زنده همیشه«؛ یعنی: ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ
که در حیات و جاودانگی خویش، کامل است و آغاز و پایانی  عبارت دیگر: ذاتی

، ست؛ زیرا او، اول است و هیچ چیزي پیش از نبوده و او ندارد؛ بلکه ازلی و ابدي
 فرماید: می آخر است و هیچ چیزي، پس از او نیست. اهللا

   ]٢٧  ،٢٦: الرمحن[ ﴾٢٧ َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو َرّ�َِك  هُ وَجۡ  َ�ٰ َو�َبۡ  ٢٦ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُ�ُّ ﴿
ي کسانی که روي زمین هستند، فناپذیرند و ذات پروردگارت، صاحب شکوه و بخشش،  همه

 ماند. باقی می

ي بیست و ششم،  اند: شایسته است که انسان در پایان آیه برخی از علما گفته
 َمنۡ  ُ�ُّ ﴿ وقف نکند؛ یعنی پشت سر هم و بدون وقف بخواند: ﴾فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُ�ُّ ﴿

 .﴾٢٧ َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ُذو َرّ�َِك  هُ وَجۡ  َ�ٰ َوَ�بۡ  ٢٦ فَانٖ  َهاَعلَيۡ 
در  ها و کمالِ آفریننده است؛ یعنی: اهللا قص بودن آفریدهگر نا این آیه، بیان

گردد و حیات  باشد و به هیچ وجه، دچار هیچ نقصی نمی حیات خویش کامل می
ات، ناقص است و همه چیز را  مخلوقات، ناقص است؛ به خود بنگر که شنوایی

ها مبتال  هاي که انسان به آن ات؛ بیماري و سالمتی  طور بینایی شنوي؛ و همین نمی
 ي اسباب و عوامل زندگی بشر، ناقص است. که همه شمارند. خالصه این شود، بی می

است؛ » قیوم«باشد. اهللا متعال  ست که حیاتش کامل می اما پروردگار متعال، ذاتی
 کس نیاز ندارد: یعنی: قایم به ذات خویش، و به هیچ چیز و هیچ

َ ٱ فَإِنَّ  َ�َفرَ  َوَمن﴿   ]  ٩٧: آل عمران[  ﴾٩٧ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ نِ عَ  َغِ�ٌّ  �َّ
 نیاز است. و هر کس سر باز زند، بداند که اهللا از جهانیان بی
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 فرماید: و می

ْ تَ�ۡ  إِن﴿ َ ٱ فَإِنَّ  ُفُروا ِ  َ�ٰ يَرۡ  َوَ�  َعنُ�ۡمۖ  َغِ�ٌّ  �َّ ۖ ُ�فۡ لۡ ٱ لِِعَبادِه ْ �َشۡ  �ن َر  ُكُروا
   ]٧: الزمر[  ﴾لَُ�مۡ  َضهُ يَرۡ 

نیاز است و کفر و ناسپاسی را براي بندگانش  گمان اهللا از شما بی ر بورزید، بیاگر کف
 پسندد. گزاري کنید، آن را برایتان می پسندد و اگر سپاس نمی

 گونه که در حدیثی قدسی آمده است که اهللا باشد؛ همان نیاز می بی پس، اهللا
و�، َولَْن َ�بْلُُغوا َ�ْفيِع َ�تَنَْفُعو�يَا ِعبَاِدي إِنَُّ�ْم لَْن َ�بْلُُغوا رُضِّ «فرماید:  می  )1(.»ي َ�ترَُضُّ

 پس، اهللا». توانید نفع و زیانی به من برسانید اي بندگان من! شما هرگز نمی«یعنی: 
کس نیاز ندارد؛ زیرا جز او، نیازمند و قایم به  قایم به ذات خویش است و به هیچ

 فرماید: باشد. اهللا متعال می میدیگران است و تنها اوست که قایم به خود 

َ�َمنۡ ﴿
َ
ٓ  ُهوَ  أ ٰ  �ِمٌ قَا   ]  ٣٣: الرعد[  ﴾َكَسَبۡت  بَِما �َ�فۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 باشد؟) گرِ اعمالِ همه است، (همچون معبودان باطل می آیا پروردگاري که مراقب و حساب

راقب و م ست که مالک هیچ چیزي نیستند. لذا تنها اهللا یعنی: آیا مانند کسانی
دو معنا دارد: ذاتی که قایم به خویش » قیوم«گرِ اعمالِ همگان است. پس،  حساب

 ست. ي هستی است؛ و ذاتی که مراقب و تدبیرگر همه
﴿ �َ  

ۡ
». گیرد و نه خواب او را هرگز نه چرت می«؛ یعنی: ﴾مٞ نَوۡ  َوَ�  ِسَنةٞ  ۥُخُذهُ تَأ

گیرد و نه  متعال را نه چرت می ي خواب است؛ اما اهللا دانید که چرت، مقدمه می
خوابد؛ حتی گاه در  می -چه بخواهد و چه نخواهد -خواب. در صورتی که انسان

کند، چرت  که با مردم صحبت می رود یا در حالی حال نماز نیز در خواب فرو می
زند و نه  که در حیات و جاودانگی خویش، کامل است، نه چرت می زند. اما اهللا می
ْن َ�نَامَ  اهللاِإنَّ «در حدیث صحیح آمده است: خوابد.  می

َ
ُ أ

َ
یعنی:  )2(.»ال َ�نَاُم َوال يَنْبَيِغ هل

کلی محال است  به عبارت دیگر: به». اش نیست که بخوابد خوابد و شایسته اهللا نمی«
نیاز است و اگر بخوابد، چه  باشد و کامالً بی بخوابد؛ زیرا حیاتش کامل می که اهللا

 . [مترجم]113ي  حدیث شمارهر.ك:  )1(
 .نقل از ابوموسی به 179صحیح مسلم، ش:  )2(
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یقین تنها اهللا اداره و تدبیر امور  کند؟ به ها را تدبیر می تی و آفریدهکسی امور هس
 خوابد. زند و نه می هستی را در دست دارد؛ لذا نه چرت می

*** 

يب هر�رة -١٠٢٧
َ
ِ� رسوُل اهللا وعن أ

َ أتَاِ� آٍت  قال: َو�َّ
َ
حِبِْفِظ َزَ�ةِ َرَمَضاَن، ف

أ
َ
َعام، ف َجَعَل َ�ُْثو ِمَن الطَّ

َ
 رسول اهللاف

َ
ْرَ�َعنََّك إىِل

َ
 ُ�َْتاٌج، َويلَعَّ  َخْذتُُه فُقلُت: أل

ِّ
اَل: إ�

َ
ق
أْصَبْحُت، َ�َقاَل رسول اهللا

َ
ْيُت َ�ْنُه، ف

َّ
َخل

َ
بَا ُهر�رة، َما : «ِ�َياٌل، َوِ� َحاَجٌة َشِديَدٌة، ف

َ
يَا أ

ِس�َُك ابَلارَِحَة؟
َ
ُت: يَا رسول اهللا، َشاَك َحاجَ » َ�َعَل أ

ْ
ل
ُ
ُه. ق

َ
ْيُت َسبيل

َّ
َخل

َ
رمِحُْتُه ف

َ
ًة وَِ�َياالً، ف

َذبََك َوَسَيُعودُ «َ�َقاَل: 
َ
ْد ك

َ
ُت �نَُّه َسَيُعوُد لقوِل رسول اهللا»أَما إنَُّه ق

ْ
جاء  ؛ َ�َعَرف

َ
َرَصْدتُُه، ف

َ
ف

 رسول اهللا
َ

ْرَ�َعنََّك إىِل
َ
َعاِم، َ�ُقلُت: أل  ُ�ْ  َ�ُْثو ِمَن الطَّ

ِّ
إ�

َ
اَل: َدْعِ� ف

َ
َّ ِ�َياٌل ال ق َتاٌج، َويلَعَ

أْصَبْحُت َ�َقاَل يل رسول اهللا
َ
ُه، ف

َ
ْيُت َسبيل

َّ
َخل

َ
رمِحُْتُه ف

َ
بَا ُهر�رة، َما َ�َعَل : «أُعوُد، ف

َ
يَا أ

ِس�َُك ابَلارَِحَة؟
َ
ُه. َ�َقاَل: » أ

َ
ْيُت َسبيل

َّ
َخل

َ
رمِحُْتُه ف

َ
ُت: يَا رسول اهللا، َشاَك َحاَجًة وَِ�َياالً، ف

ْ
ل
ُ
ق

َذبََك َوَسَيُعودُ إنَّ «
َ
ْد ك

َ
أَخْذتُُه، َ�ُقلُت: ». ُه ق

َ
َعاِم ف جاء َ�ُْثو ِمَن الطَّ

َ
َرَصْدتُُه اثلَّاثَلة، ف

َ
ف

 رسول اهللا
َ

ْرَ�َعنََّك إىِل
َ
وهذا آِخُر ثالِث َمرَّاٍت �نََّك تَزُْ�ُم ال َ�ُعوُد، ُ�مَّ َ�ُعود! َ�َقاَل: َدْعِ�  أل

ُمَك لَكَِماٍت 
ِّ
َعل

ُ
 أ

ِّ
إ�

َ
 آيََة  ف

ْ
رَأ

ْ
اق

َ
 فَِراِشَك ف

َ
َوْ�َت إىِل

َ
اَل: إَِذا أ

َ
؟ ق ُت: َما ُهنَّ

ْ
ل
ُ
َ�ْنَفُعَك اُهللا بَِها، ق

ْيُت 
َّ
َخل

َ
ْيَك ِمَن اهللا َحافٌِظ، َوال َ�ْقَرُ�َك َشْيَطاٌن َحىتَّ تُْصبَِح، ف

َ
ْن يََزاَل َعل

َ
إنَُّه ل

َ
، ف ْريِسِّ

ُ
الك

أْصَبْحُت، َ�َقاَل يل رسوُل 
َ
ُه، ف

َ
ُت: يَا رسول اهللا، » َما َ�َعَل أِس�َُك ابَلارَِحَة؟: «اهللا َسبِيل

ْ
ل
ُ
ق

اَل: 
َ
ُه، ق

َ
ْيُت َسبيل

َّ
َخل

َ
ُمِ� لَكَِماٍت َ�ْنَفُعِ� اُهللا بَِها، ف

ِّ
اَل يل: إَِذا » َما ِ�َ ؟«زََ�َم �نَُّه ُ�َعل

َ
ُت: ق

ْ
ل
ُ
ق

 ِ ل ْريِسِّ ِمْن أوَّ
ُ
 آيَة الك

ْ
َرأ

ْ
اق

َ
 فَِراِشَك ف

َ
َوْ�َت إىِل

َ
ْتَِم اآلية: أ ُ ٱ﴿َها َحىتَّ ختَ َّ�  ٓ�َ  ٰ  َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
ْن َ�ْقَرَ�َك َشْيَطاٌن َحىتَّ تُْصبَِح. َ�َقاَل ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ

َ
ْيَك ِمَن اهللاِ َحافٌِظ، َول

َ
اَل يِل: ال يََزاُل َعل

َ
، َوق

ُم : «انلَّيِبُّ 
َ
ُذوٌب، َ�ْعل

َ
َك َوُهَو ك

َ
ْد َصَدق

َ
بَا ُهَرْ�َرَة؟أَما إنَُّه ق

َ
الٍَث يَا أ

َ
َاِطُب ُمْنُذ ث

ُ
ُت: » َمْن خت

ْ
ل
ُ
ق

اَل: 
َ
 )1([روایت بخاري] ».َذاَك َشْيَطانٌ «ال. ق

مرا مسؤول نگهبانی از زکات رمضان  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
برد. او را دستگیر کردم و به  گرفت و می مشت از آن می قرار داد؛ شخصی آمد و مشت

وارم و چندین  من، نیازمند و عیال«برم. گفت:  می اهللا او گفتم: تو را نزد رسول

 .2311صحیح بخاري، ش:  )1(
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دلم به حالش سوخت و رهایش کردم. ». دستم خور دارم و سخت محتاج و تهی نان
گفتم: اي » اي ابوهریره! دیشب اسیرت چه کرد؟«فرمود:  صبح که شد، رسول اهللا

ایت داشت؛ لذا دلم به حالش سوخت و واري شک دستی و عیال خدا! او از تنگ رسول
». او به تو دروغ گفته است و دوباره خواهد آمد«فرمود:  اهللا آزادش کردم. رسول

گرد؛ پس در کمینش نشستم. آمد و  باز می اهللا ي رسول دریافتم که او بنا بر فرموده
 اهللا داشت. او را گرفتم و گفتم: تو را نزد رسول مشت از زکات رمضان برمی مشت

خور دارم و سخت محتاج و  وارم و چندین نان من، نیازمند و عیال«برم. گفت:  می
دلم به حالش سوخت و رهایش کردم. صبح که شد، ». آیم دستم؛ دوباره نمی تهی

خدا! او  گفتم: اي رسول» اي ابوهریره! اسیرت، دیشب چه کرد؟«پرسید:  رسول اهللا
لذا دلم به حالش سوخت و آزادش کردم.  نالید؛ واري می دستی و عیال از تنگ

بارِ سوم نیز در ». او به تو دروغ گفته است و دوباره خواهد آمد«فرمود:  اهللا رسول
داشت. او را گرفتم و  مشت از طعام (زکات رمضان) برمی کمینش نشستم. آمد و مشت

ست که ادعا  باريبرم. این، سومین مرتبه و البته آخرین  می اهللا گفتم: تو را نزد رسول
مرا رها کن؛ کلماتی به «گردي. گفت:  گردي، اما برمی دهی که برنمی کنی و قول می می

گفتم: این کلمات چیست؟ گفت: ». رساند آموزم که اهللا با آن به تو نفع می تو می
را بخوان که در این صورت،  "الکرسی آیۀ"روي،  که به رختخوابت می هنگامی«

خواهی داشت و هیچ شیطانی تا صبح به تو نزدیک نخواهد  محافظی از سوي اهللا
» اسیرت، دیشب چه کرد؟«پرسید:  اهللا لذا آزادش کردم. صبح که شد، رسول». شد

پندار خودش، اهللا با آن به من  خدا! او کلماتی به من آموزش داد که به گفتم: اي رسول
پاسخ دادم: به » لماتی بود؟چه ک«پرسید:  اهللا رساند؛ لذا آزادش کردم. رسول نفع می

ُ ٱ﴿،الکرسی آیۀروي،  که به به رختخوابت می من گفت: هنگامی َّ�  ٓ�َ  ٰ  َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
را تا پایانش بخوان که در این صورت، محافظی از سوي اهللا خواهی داشت  ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ

که  رغم این او به: «فرمود پیامبر». و هیچ شیطانی تا صبح به تو نزدیک نخواهد شد
دانی که در سه شب گذشته  گوست، به تو راست گفته است؛ اي اباهریره! آیا می دروغ

 ».او، یک شیطان بوده است«گفتم: خیر. فرمود: » اي؟ با چه کسی صحبت کرده
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 شرح
را بر  ابوهریره اهللا آور است؛ رسول این، یک داستانِ پراهمیت و شگفت

عنی زکات فطر گماشت که یک یا دو یا سه روز پیش از نگهبانی زکات رمضان، ی
ي فطر  شده آوري مسؤول نگهبانی از زکات جمع شد. ابوهریره آوري می عید، جمع

داشت.  مشت از زکات فطر برمی ها مردي آمد و مشت بود. در یکی از شب
و برم. آن مرد ترسید  می اهللا او را گرفت و گفت: تو را پیشِ رسول ابوهریره

به حالش سوخت و او را آزاد کرد.  وار و نیازمندم. لذا دل ابوهریره گفت: من، عیال
 اسیرت دیشب چه«از او پرسید:  اهللا رفت؛ رسول اهللا صبح که شد، نزد رسول

نبود و  آن شب پیش ابوهریره ست؛ زیرا پیامبر هیهاي ال این، یکی از نشانه» کرد؟
» اسیرت دیشب چه کرد؟«رو پرسید:  ع یافت؛ از ایناز این ماجرا از طریق وحی اطال

وار و نیازمند بود؛ لذا دلم  خدا! او، عیال گوید: عرض کردم: اي رسول می ابوهریره
او به تو دروغ گفته است و دوباره «فرمود:  به حالش سوخت و رهایش کردم.پیامبر

م که آن مرد حتماً خواهد دانست می اهللا ي رسول بنا بر فرموده«گوید:  می». آید نیز می
چه که از  هاي خود اطمینان داشتند، به آن گونه که به دیده همان #صحابه». آمد

لذا در «گوید:  می تر از آن. ابوهریره شنیدند نیز باور داشتند و بلکه بیش می پیامبر
داشت. به او گفتم: تو را  مشت از زکات فطر برمی کمینش نشستم؛ آن مرد آمد و مشت

واري و نیاز شدیدش  ي قبل، از عیال بار نیز همانند دفعه این». برم می اهللا پیش رسول
به او گفته بود که  به حالش سوخت؛ اگرچه پیامبر رو دلِ ابوهریره نالید. از این

آگاه بود و  از حلم و بردباريِ پیامبر گوید؛ زیرا ابوهریره آن مرد دروغ می
طور هم شد؛  و را سرزنش و توبیخ نخواهد کرد. و همیندانست که از این بابت ا می

 خاطر آزاد کردن آن دزد سرزنش نکرد؛ اما به ابوهریره را به ابوهریره پیامبر
سومین بار به  ابوهریره». آید او به تو دروغ گفته است و دوباره نیز می«فرمود: 

ر و خوردنِ آن کرد. که آمد و شروع به دزدي از زکات فط کمین آن مرد نشست تا این
برم؛ زیرا دو بار  می اهللا بار تو را پیش رسول به او گفتم: این«گوید:  می ابوهریره

آن مرد گفت: مرا آزاد کن؛ به تو کلماتی ». گردي؛ اما برگشتی قول دادي که برنمی
پرسید: آن  رساند. ابوهریره ها به تو نفع می دهم که اهللا متعال با آن آموزش می
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ُ ٱ﴿: الکرسی آیۀ«چیست؟ پاسخ داد:  کلمات َّ�  ٓ�َ  ٰ که اگر  ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�
را تا پایانش بخوانی، محافظی از سوي اهللا خواهی داشت و هیچ شیطانی تا صبح به  آن

خواندن این کلمات مختصر و کوتاه، انسان را از شرّ شیاطین ». تو نزدیک نخواهد شد
توانند از شما  کند؛ در صورتی که اگر صد نگهبان هم استخدام کنید، نمی محافظت می

در برابر شیاطین محافظت نمایند. اما اهللا متعال با این عبارات آسان از شما محافظت 
 بازگو نمود. پیامبر ماجرا را براي پیامبر فرماید صبح که شد، ابوهریره می

بار به تو راست گفته است؛ اي  ، اینگوست که دروغ رغم این آن مرد به«فرمود: 
 ابوهریره» اي؟ دانی که در سه شب گذشته با چه کسی صحبت کرده اباهریره! آیا می

او، یک شیطان بوده که به صورت یک انسان درآمده «فرمود:  پاسخ داد: خیر. پیامبر
شود؛ ولی ما به شرح و توضیحِ  از این حدیث نکات فراوانی برداشت می». است

  َ� ﴿فرماید:  جا رسیدیم که اهللا متعال می پردازیم. به این می الکرسی آیۀي  امهاد
ۡ
 ۥُخُذهُ تَأ

ۚ نَوۡ  َوَ�  ِسَنةٞ   فرماید: و سپس می». گیرد و نه خواب او را هرگز نه چرت می«؛ یعنی: ﴾ مٞ
 ﴿ ُ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�

َ
زمین است، از آنِ ها و  چه در آسمان آن«؛ یعنی: ﴾ِض� �ۡ�

دهد  که  باشد و نشان می می گر فراگیر بودن فرمانرواییِ اهللا این جمله، بیان». اوست
ُ ﴿ فرمانروایی و مالکیت و سلطه، تنها از آنِ اهللا متعال است: َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥ�َّ ٰ لسَّ  ِ�  َوَما تِ َ�

 ٱ
َ
در   ﴾َما﴿ي ت که واژهاش، این اس . دلیلِ فراگیر بودنِ مالکیت و فرمانروایی﴾ِض� �ۡ�

کند. و دلیل یگانگیِ  ي عمومیت می است و اسم موصول، افاده» اسمِ موصول«این آیه، 
روایی و مالکیت، این است که در این جمله، خبر، مقدم آمده و چون  اهللا در فرمان

ها و  کس مالک هیچ چیزي در آسمان است. لذا هیچ» حصر«گر  خبر، مقدم گردد، بیان
. لباس و خانه و مستغالتی که انسان در اختیار دارد، امالکی ؛ مگر اهللازمین نیست

ها تصرف کند؛ اگر کسی بخواهد  نیست که انسان هرطور که میلش باشد، در آن
چه  دارند یا انجامِ این کار، ممنوع است. لذا آن لباسش را به آتش بکشد، او را باز می

گونه نیست که در آن مطابق میل خود  د، اینآی شمار می در اختیار دارم یا ملک من به
رو براي ما جایز  ضابطه تصرف کنم؛ بلکه باید مطابق شریعت عمل نمایم. از این یا بی

هاي ربوي به جریان بیندازیم یا  هاي خویش را در چرخه نیست که اموال و دارایی
یرا ما در رابطه پول خود را با بهره به کسی بدهیم؛ اگرچه طرف مقابل، راضی باشد. ز
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ها، محدود و مقید  هاي خود آزاد نیستیم و مالکیت ما نسبت به آن با اموال و دارایی
ست که مالک هرگونه که بخواهد، در آن  است و مالکیت کامل و مطلق، مالکیتی

ُ ﴿ باشد: می تصرف نماید و این مالکیت، تنها از آنِ اهللا َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥ�َّ ٰ لسَّ  ِ�  َوَما تِ َ�
 ٱ

َ
 ».ها و زمین است، از آنِ اوست چه در آسمان آن«؛ یعنی:  ﴾ِض �ۡ�

ِيٱ َذا َمن﴿ ست؛ یعنی:  ؛ این، استفهامِ انکاري﴾ۦنِهِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ �َشۡ  �َّ
گري و  شفاعت، یعنی میانجی». تواند نزدش شفاعت کند؛ مگر به اذنش کس نمی هیچ«

براي او یا دفع ضرر و زیان از وي. روشن  قصد جلب منفعت سفارش براي کسی به
ي  است که فرمانروایان دنیا، هر شأن و عظمتی که داشته باشند، نزدشان بدون اجازه

که از او  بسا همسر و فرزند یک پادشاه قدرتمند، بدون این شود؛ چه آنان شفاعت می
اجازه و اذن  جز به کس نزد اهللا کنند؛ اما هیچ اجازه بگیرند، شفاعت و سفارش می

کنند که  ترین بندگانش تنها زمانی شفاعت می تواند شفاعت کند؛ حتی گرامی او نمی
ست و این، از  هیي ال گر کمال قدرت و غلبه ، بیان، خود اجازه فرماید و ایناهللا

کس یاراي سخن گفتن در نزد اهللا متعال را  کمالِ قدرت و فرمانرواییِ اوست که هیچ
زاده در نزد  ترین آدمی ند شفاعت کند؛ مگر با اجازه و فرمانش. گرامیتوا ندارد و نمی

. امکان ندارد که او نیز روز رستاخیز بدون اهللا متعال کیست؟ آري؛ محمد مصطفی
کند که اهللا  براي کسی شفاعت کند و تنها زمانی شفاعت می اجازه و فرمانِ اهللا
اي طوالنی  افتد و سجده ده میدهد؛ سپس به سج ي شفاعت می متعال به او اجازه

جاري  هی بر زبان محمدال کند؛ به خواست اهللا متعال، عباراتی براي حمد و ثناي می
اي طوالنی  پس از سجده اهللا گاه رسول تر سابقه نداشته است. و آن شود که پیش می

ی کند. لذا وضعیت کسانی که در مقام و جایگاه سابقه، شفاعت می و حمد و ثنایی بی
تواند در نزد  کس نمی قرار دارند، روشن است. پس، هیچ اهللا تر از مقام رسول پایین

که مالکیت و فرمانرواییِ مطلق از آنِ اوست، شفاعت کند؛ مگر به اجازه و  اهللا
يۡ  َ�ۡ�َ  َما َلمُ َ�عۡ ﴿فرمانش. 

َ
ي  اهللا متعال گذشته، حال و آینده«؛ یعنی: ﴾َفُهمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ �

بر همه  دهد که اهللا ست و نشان می هیگر کمالِ علمِ ال این، بیان». نددا ان را میآن
يۡ  َ�ۡ�َ  َما﴿چیز احاطه دارد؛ هم بر گذشته و هم بر حال و آینده. 

َ
ي  به همه ﴾ِديِهمۡ �

چه  شود. لذا آن ي امور گذشته می شاملِ همه ﴾َفُهمۡ َخلۡ  َوَما﴿امور آینده اشاره دارد و 
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يۡ  َ�ۡ�َ  َما﴿ هاست، حتی یک لحظه بعد نیز در مفهوم سانپیش رويِ ان
َ
  ﴾ِديِهمۡ �

 َوَما﴿، حتی یک لحظه قبل نیز در مفهومِ اند چه پشت سر نهاده گنجد و آن می
ي ماست و  قرار دارد. مثًال سخنی که یک لحظه قبل گفتیم، جزوِ گذشته ﴾َفُهۡمۖ َخلۡ 
پوشیده نیست؛  یم گفت، بر اهللاچه پس از این خواه گوییم یا آن چه اینک می آن

گر کمالِ علمِ اوست. علم و  داند و این، بیان ي ما را می زیرا او گذشته، حال و آینده
 دانشِ دیگران، ناقص است؛ از دو جهت:

هاي جدیدي  دانیم و در گذر زمان به دانستنی ما بسیاري از مسایل را نمی یکم:
 یابیم. دست می
کنیم، از  ي چیزي دانشی کسب می یابیم یا درباره یوقتی به دانشی دست م دوم:

باشد؛ یعنی نه  هی، از هر دو جهت کامل مییم؛ اما علم الآفت فراموشی مصون نیست
اطالع  تر از آن بی پیش فراموشی به آن راه دارد و نه معیوب به این است که اهللا

گذشت،  سیگونه که در پرسش و پاسخی که میان فرعون و مو بوده باشد. همان
 آمده است:

 ٱ ُقُرونِ لۡ ٱ بَاُل  َ�َما قَاَل ﴿
ُ
 َرّ�ِ  يَِضلُّ  �َّ  ٖب� كَِ�ٰ  ِ�  َرّ�ِ  ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  قَاَل  ٥١ وَ�ٰ ۡ�

 ﴾٥٢ يَنَ�  َوَ� 
) پاسخ داد: علمش در هاي پیشین چگونه است؟ (موسی (فرعون) پرسید: پس حال امت 

 برد. کند و از یاد نمی تباه نمیکتابی نزد پروردگار من است؛ پروردگارم اش

اطالعی،  کند؛ به عبارت دیگر: از عیبِ جهل و بی ؛ یعنی: اشتباه نمی﴾يَِضلُّ  �َّ ﴿
هی از دو عیبِ کند. لذا علم ال ی: و فراموش نمی؛ یعن﴾يَنَ�  َوَ� ﴿پاك و منزّه است. 

باشد:  میباشد؛ اما دانشِ ما، محدود و محصور به دو نقص  یادشده، پاك و منزه می
که پیرامون  ست؛ یعنی پیش از آن اطالعی نقصِ پیشین یا قبلی که همان جهل یا بی

اطالعیم. و دوم، نقصِ الحاقی یا آفتی  اي به دانشی دست بیابیم، نسبت به آن بی مسأله
و گیرد که همان نسیان  یابی به علم و دانش، آن را در برمی که پس از دست

 ها، پاك است. ي این عیب هی از همهش الست. اما علم و دان فراموشی
*** 
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 :]1026ي  [تکرار و شرحِ حدیث شماره

عٍب  -١٠٢٦
َ
يَبِّ بِن ك

ُ
اَل رسوُل اهللا وعن أ

َ
تَْدري أيُّ آيٍَة ِمْن : «قال: ق

َ
ُمْنِذرِ، أ

ْ
بَا ال

َ
يَا أ

ُت: »كَِتاِب اهللا َمَعَك أْ�َظمُ 
ْ
ل
ُ
ُ ٱ﴿؟ ق َّ�  ٓ�َ  ٰ ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� َب يِف َصْدرِي ﴾َقيُّوُم رَضَ

َ
، ف

ُمْنِذرِ «َوقال: 
ْ
بَا ال

َ
ُم أ

ْ
 )1([روایت مسلم] ».يِلَْهنَِك الِعل

دانی که  اي ابامنذر! آیا می«فرمود:  اهللا گوید: رسول می اُبی بن کعب ترجمه:
ُ ٱ﴿گفتم: » تر (و برتر) است؟ اهللا که با خود داري، بزرگ کدامین آیه از کتاب  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ

ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  اي ابامنذر! «ام زد و فرمود:  بر سینه اهللا ]. رسولالکرسی آیۀ[ ﴾َقيُّوُم
 ».علم بر تو خجسته و گوارا باد

 شرح
هاي  ها و آیه بابی در فضیلت سوره» الصالحین ریاض«در کتابش  /نووي

آورده است که » الکرسی آیۀ«مشخصی از قرآن گشوده و این حدیث را در فضیلت 
ترِ این آیه را توضیح  از این، بیش  باشد. پیش اهللا می در کتاب  ترین آیه این آیه، بزرگ
 فرماید: می جا رسیدیم که اهللا دادیم و به این

ِيٱ َذا َمن﴿ يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  ۦۚ نِهِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ �َشۡ  �َّ
َ
 َوَ�  َفُهۡمۖ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ �

ٓ  بَِما إِ�َّ  ۦٓ ِمهِ ِعلۡ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  ُ�ِيُطونَ      ]٢٥٥: البقرة[  ﴾ءَ َشا
ها و زمین است، از چه در آسمان تواند نزدش شفاعت کند، مگر به اذنش. آنکس نمی هیچ

داند و به هیچ چیزي از علم االهی (اعم از علم ي آنان را میآنِ اوست. گذشته، حال و آینده
 چه که خود خواسته است. یابند، مگر به آناتش) آگاهی نمیذات و صف

ٓ  بَِما إِ�َّ  ۦٓ ِمهِ ِعلۡ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  ُ�ِيُطونَ  َوَ� ﴿فرماید:  می هی هاي ال آفریده«؛ یعنی: ﴾ءَ َشا
علم در ». چه که خود خواسته است یابند، مگر به آن به چیزي از علمِ او آگاهی نمی

 چه که اهللا ست؛ به عبارت دیگر: ما به هیچ چیزي از آنها جا به معناي دانستنی این
 فرماید: گونه که می چه خود خواسته است. همان یابیم؛ مگر آن داند، آگاهی نمی می

 .810صحیح مسلم، ش:  )1(
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﴿ ٰ ٰ  ِهرُ ُ�ظۡ  فََ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمُ َ� َحًدا ۦٓ بِهِ َ�يۡ  َ�َ
َ
 ۥفَإِنَّهُ  رَُّسولٖ  ِمن تََ�ٰ رۡ ٱ َمنِ  إِ�َّ  ٢٦ أ

    ]٢٧  ،٢٦: اجلن[  ﴾٢٧ ارََصدٗ  ۦفِهِ َخلۡ  َوِمنۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  لُُك �َسۡ 
کند؛ مگر کسی را که به پیامبري  کس را بر غیب خود آگاه نمی داناي نهان است و هیچ

 دارد. هم به عنوان معجزه)، و نگهبانانی پیش رو و پشت سرش گسیل می برگزیند (آن

یابیم؛  ذات و صفاتش آگاهی نمیهی، اعم از علم چنین به هیچ چیزي از علم ال هم
قدر  شود، تنها همان هاي اهللا متعال مربوط می چه که به ذات و صفات و نام یعنی: از آن

، ها و صفات اهللا اند: نام رو علما گفته دانیم که خود به ما خبر داده است. از این می
ه در کتاب و چه ک هی، به آنها و صفات ال ي نام نا که دربارهست؛ بدین مع توقیفی

نماییم و خودسرانه و از پیشِ خود،  سنت صحیح، ثابت یا نفی شده است، بسنده می
ها و صفات پروردگارمان، تنها همان چیزي را  کنیم؛ زیرا ما از ذات، نام اظهارِ نظر نمی

گر نیازمنديِ انسان به علم و  به ما آموخته است. این جمله، بیان دانیم که اهللا می
باشد؛ پس، شایسته است که انسان، از اهللا متعال بخواهد تا او را از  می دانش اهللا

َ�ٰ ٱ ِسيُّهُ ُكرۡ  َوِسعَ ﴿ مند سازد. دانشی که به نفع دنیا و آخرت اوست، بهره ٰ لسَّ  تِ َ�
 ٱوَ 

َ
». ها و زمین را در برگرفته استکُرسی پروردگار، آسمان«؛ یعنی: ﴾َضۖ �ۡ�
قرار دارد و » کرسی«بر  اي) پروردگار رحمانگوید: قدمین (دو پ می $عباس ابن

که در  باشد؛ چنان تر می است. عرش از کرسی خیلی بزرگ» عرش«تر از  کرسی، پایین
 «حدیث آمده است: 

َّ
بع يِف الكريسِّ إال بع واألرض� السَّ َمواُت السَّ لِقيَت يف كَ َما السَّ

ُ
َحلقٍة أ

یعنی:  )1(.»كَفضِل الفالِة ىلع هذه احلَلَقةِ  فالٍة من األرِض و�نَّ فضَل العرش ىلع الكريسِّ 
اي هستند که در زمین  هفت آسمان و هفت زمین به نسبت کرسی، مانند حلقه«

پهناوري افتاده است و بزرگی عرش نسبت به کرسی، مانند بزرگی زمین پهناور به 
رش، از ي ع یقین آفریننده ست و به تر از کرسی عرش، خیلی بزرگ ».باشد این حلقه می

ها و  ي آسمان تر است، همه تر است؛ وقتی کرسی که از عرش کوچک همه بزرگ
پروردگار که از همه چیز قدر بزرگ است!  هی چهه، پس عرش الزمین را در بر گرفت

 ۥوُدهُ  ُٔ َ�  َوَ� ﴿ شود: ها و زمین خسته نمی باشد، از نگهداري آسمان تر می بزرگ

 این حدیث را با توجه به شواهدي که دارد، صحیح دانسته است. /آلبانی )1(
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ۚ ِحفۡ  به عبارت: حفظ ». ها براي اهللا دشوار نیست هداريِ آنو حفظ و نگ«؛ یعنی: ﴾ُظُهَما
ي گستردگی و وسعتی که دارند، و نیز نگهداريِ  ها و زمین با همه و نگهداريِ آسمان

کند؛ چراکه اهللا متعال فراتر از هر  هاست، اهللا را درمانده نمی موجوداتی که در آن
ها و  وجودات آسمانماند و اوست که م ست و هیچ چیزي بر او پنهان نمی چیزي

 دارد: زمین را نگه می

مۡ  ِمنۡ  ۥَفُظونَهُ َ�ۡ  ۦفِهِ َخلۡ  َوِمنۡ  هِ يََديۡ  َ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  تٞ ُمَعّقَِ�ٰ  ۥَ�ُ ﴿
َ
ِ ٱ رِ أ    ]١١: الرعد[  ﴾�َّ

 کنند. انسان فرشتگانِ نگهبانی دارد که پیاپی او را به امر اهللا از پیش رو و پشت سر حفاظت می

 فرماید: و می

ُ ٱفَ ﴿ ۖ فِظٗ َ�ٰ  َخۡ�ٌ  �َّ رۡ  وَُهوَ  ا
َ
ٰ ٱ َحمُ أ     ]٦٣: يوسف[  ﴾٦٤ ِ�ِ�َ ل�َّ

 باشد. ترین مهربانان می اهللا بهترین نگهدارنده است و او مهربان

چه  ست و حفظ و نگهداريِ آن با علو ذات و صفاتش، فراتر از هر چیزي اهللا
و او، «؛ یعنی: ﴾َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ وَُهوَ ﴿ ها و زمین است، بر او دشوار نیست. در آسمان

ست؛ و بزرگ، بدین  بلندمرتبه، یعنی فراتر از هر چیزي». بلندمرتبه و بزرگ است
 ست. معناست که داراي عظمت، کبریایی، عزت، جالل و چیرگی

اند: علو ذات، یعنی اهللا متعال فراتر از هر  برخی از علما، علو را بر دو نوع دانسته
ست. با مفاهیم اندکی که  صفات؛ یعنی: صفاتش فراتر از هر چیزي ست. و علو چیزي
ترین و  ي بزرگ ذکر شد، روشن گردید که این آیه، بزرگ ي این آیه درباره

 باشد. اهللا می در کتاب  ترین آیه پراهمیت
 ست؛ پیامبر ذکر کرده است، حاوي نکات ارزشمندي داستانی که ابوهریره

نی از زکات فطر قرار داد. زکات فطر، همان خوراك یا را مسؤول نگهبا ابوهریره
 شود. آوري می ست که در پایان رمضان، یک یا دو یا سه روز پیش از عید فطر جمع طعامی

این صدقه یا زکات، حتماً باید از نوعِ خوراك یا طعام باشد؛ یعنی از چیزي که 
خراج زکات فطر از خورند؛ مانند خرما، گندم، برنج و امثالِ آن. و ا مردم می

غیرخوراکی، درست نیست؛ یعنی اگر انسان به جاي یک صاع گندم، پنج یا شش دست 
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را به نگهبانی  ابوهریره پیامبر )1(لباس به فقرا بدهد، زکات فطرش را نداده است.
 از 

ي یک انسان آمد و  ها شخصی در شکل و قیافه زکات فطر گماشت؛ در یکی از شب
مشت از زکات فطر برداشت.  بود، مشت ان که ابوهریرهي نگهب بدون اجازه

شخص که  برم. آن می اهللا او را دستگیر کرد و گفت: تو را پیش رسول ابوهریره
به  دست است. لذا دلِ ابوهریره وار و تهی خیلی ترسیده بود، ادعا کرد که مردي، عیال

این ماجرا اطالع یافت و از طریق وحی از  حالش سوخت و او را آزاد نمود. پیامبر
یعنی: همان شخصی که دیشب گرفتی. » اسیرت دیشب چه کرد؟«فرمود:  به ابوهریره

وار است؛  خدا! او مدعی بود که شخصی فقیر و عیال پاسخ داد: اي رسول ابوهریره
او به تو دروغ گفته است و «فرمود:  لذا دلم به حالش سوخت و آزادش کردم. پیامبر

دانستم که این  می اهللا ي رسول گوید: بنا بر فرموده می ابوهریره». یدآ دوباره می
که در شب دوم آمد و  رو به کمینش نشستم تا این آید؛ از این شخص دوباره نیز می

تر آورده  اي را آورد که پیش همان ماجراي شب نخست تکرار شد و همان عذر و بهانه
که از ماجرا  وخت و رهایش کرد. پیامبربه حالش س بار نیز دل ابوهریره بود. این

». او به تو دروغ گفته است و باز خواهد گشت«فرمود:  باخبر شد، به ابوهریره
او را  شخص براي سومین بار به دزدي آمد، ابوهریره طور هم شد و چون آن همین

برم. آن شخص گفت: من به تو کلماتی  می اهللا گرفت و گفت: تو را پیشِ رسول
پرسید: آن کلمات  رساند. ابوهریره ها به تو نفع می دهم که اهللا متعال با آن می آموزش

ُ ٱ﴿: الکرسی آیۀچیست؟ پاسخ داد:  را تا پایانش  که اگر آن ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ
بخوانی، محافظی از سوي اهللا خواهی داشت و هیچ شیطانی تا صبح به تو نزدیک 

باشد،  کار می گو و فریب که دروغ او با این«فرمود:  به ابوهریره واهد شد. پیامبرنخ
که در بهشت بود،  تر به پدرمان، آدم ؛ اگرچه پیش»بار به تو را ست گفته است این

 فرماید: می گونه که اهللا دروغ گفت؛ همان

ُدلَُّك  َهۡل  اَدمُ ـَٔ َ�ٰٓ  قَاَل ﴿
َ
ٰ  أ     ]١٢٠: طه[  ﴾١٢٠ َ�ٰ َ�بۡ  �َّ  كٖ َوُملۡ  ۡ�ِ �ُۡ ٱ َشَجَرةِ  َ�َ

پول  دي که در دوران پیامبرباشد؛ زیرا با وجو گزین زکات فطر نمی بنا بر قول راجح، پول نقد نیز جاي )1(
 ها تصریح شده است. واهللا اعلم. [مترجم] نقد رواج داشت، در حدیث به اخراج زکات فطر از خوراکی
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 زوال راهنمایی نکنم؟ (شیطان) گفت: اي آدم! آیا تو را به درخت جاودانگی و پادشاهی پایدار و بی

 اهللا متعال به آدم و حواء فرموده بود:

ِ َ�ٰ  َرَ�اَ�قۡ  َوَ�  ُتَماِشئۡ  ُث َحيۡ  رََغًدا َهاِمنۡ  َوُ�َ ﴿   ]  ٣٥: البقرة[  ﴾٣٥ ِذه
 .خواهید، بخورید؛ اما به این درخت نزدیک نشویدهاي بهشت هر چه میو از نعمت

اما شیطان به سراغ آدم و حواء آمد و آنان را فریفت و برایشان سوگند یاد کرد 
 هر حال پیامبر کار بود. به گو و فریب که خیرخواهشان است؛ در صورتی که دروغ

ا بخواند، محافظی از سوي اهللا خواهد داشت ر  الکرسی آیۀنیز تأیید فرمود که هرکس 
 و هیچ شیطانی تا صبح به او نزدیک نخواهد شد.

 هایی که در این داستان است: و اما نکات و آموزه
ي وي بدهند؛  توانند صدقه یا زکات فطر خود را به حاکم یا نماینده مردم می -1

آوري  د که براي جمعاي بده چنین اشکالی ندارد که انسان زکاتش را به کمیته هم
 زکات تشکیل شده است.

ي وکالت خود تصرف کند؛  تواند با موافقت موکّل خویش در حوزه وکیل می -2
همین کار را کرد و به آن  خواهد، عمل نماید. زیرا ابوهریره گونه که می یعنی آن

آوري شده بود، بخشید.  عنوان زکات فطر جمع شخص، از طعامی که به مرد یا به آن
رود؛  کار می ها نیز به ي جن ها درباره ؛ زیرا این واژه»شخص به آن مرد یا به آن« گفتم: 
 فرماید: گونه که اهللا متعال می همان

نَّهُ ﴿
َ
  ﴾٦ ارََهقٗ  فََزاُدوُهمۡ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  بِرَِجالٖ  َ�ُعوُذونَ  �ِس ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  رَِجالٞ  َ�نَ  ۥَو�

  ]  ٦: اجلن[ 
سان بر سرکشی  بردند و بدین ها به مردانی از جن پناه می از انساندیدیم که) برخی  و (می

 آنان افزودند.

آورد و گاه به صورت  ها درمی ي انسان گاه شیطان، خودش را به شکل و قیافه -3
ْسوَُد َشيَْطانٌ «فرموده است:  گونه که پیامبر شود؛ همان سگ، نمایان می

َ
ُب األ

ْ
لَك

ْ
 )1(.»ال

اند: این حدیث بدین معناست که  برخی از علما گفته». ان استسگ سیاه، شیط«یعنی: 
ي سگ سیاه نمایان  گرداند و در شکل و قیافه شیطان خودش را همانند سگ سیاه می

 .نقل از ابوذر به 510صحیح مسلم، ش:  )1(
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شود. البته معناي صحیح این حدیث، این است که سگ سیاه، بدترین نوع  می
ا به شکل ها خود ر باشد. شیطان هاست که زیانش فراوان و نفعش، اندك می سگ

آورند؛ در حدیثی صحیح آمده است:  حیوانات گوناگونی چون گربه و مار نیز درمی
اش آمد، همسرش را جلوي درب  که به خانه ازدواج کرد؛ هنگامی #جوانی از انصار

خانه دید. علتش را پرسید. همسرش گفت: بیا و ببین که ماري در رختخواب است. 
ا کشت؛ اما بالفاصله خود نیز از پا درآمد و مرد؛ اي به مار زد و او ر آن جوان نیزه

اي که معلوم نشد: مار زودتر مرد یا آن جوان. زیرا آن مار، جنی بود که  گونه به
که آن مرد او را کشت، نزدیکان جن نیز  خودش را بدین شکل درآورده بود و هنگامی

شوند،  ها دیده می انهاز کشتن مارهایی که در خ رو پیامبر آن مرد را کشتند. از این
بیند، بکشد؛ البته در  اش می نهی فرمود. لذا جایز نیست که انسان، ماري را که در خانه

ي خویش  سه روز با او اتمام حجت کند و اعالم نماید که از حضورش در خانه
ام را  ام برو که نشستن در خانه ام ننشین و از خانه راضی نیست؛ به او بگوید: در خانه

حرام دارم. اگر پس از سه بار اتمام حجت باز آمد، او را بکشید؛ زیرا اگر جن  بر تو
ي  شعور نبوده که باز هم به خانه آمد. لذا جن و ذي بود، پس از سه بار هشدار باز نمی

اگرچه  -کشتن دو گونه از این حیوانات را شما آمده است. ناگفته نماند که پیامبر
کوتاه و خطرناك افعی، و دیگري،  ه است: یکی، مار دممستثنا فرمود -در خانه باشند

ماري که دو خط سفید بر روي پشتش دارد. لذا این دو نوع مار بدون هشدار قبلی، 
ها  اند، چشم : از بس زشتي پیامبر ها. زیرا به فرموده شوند؛ حتی در خانه کشته می

به کشتن این  رو پیامبر ایناز  )1(شوند. ربایند و باعث سقط جنین زن باردار می را می
ها بدون هشدار قبلی دستور داد. شاهد موضوع این است که  ي مار در خانه دو گونه

اي اصلی خویش در  اي غیر از شکل و قیافه ها خود را به شکل و قیافه ها و جن شیطان
 آورند. می

ا بیش ر دهند، جایز است که آن ي وي می اگر زکات فطر را به حاکم یا نماینده -4
از دو روز قبل از عید ادا کنند؛ اما بر حاکم یا کارگزارش واجب است که زکات فطر 

 را در زمان مخصوصش بدهد.

 .ي انصاري نقل از ابولبابه به 2233ر.ك: صحیح مسلم، ش:  )1(
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است که از طریق وحی، از  هاي پیامبر گر یکی از معجزه این حدیث، بیان -5
 و آن مرد گذشت، اطالع یافت. ماجرایی که میان ابوهریره

را تا  الکرسی آیۀرود،  که به رختخوابش می یشایسته است که انسان هنگام -6
جزو  ﴾ ّ�ِيِن� ٱ ِ�  َراهَ إِكۡ  َ�ٓ ﴿ ست: بخواند. گفتنی ﴾َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ وَُهوَ ﴿ پایانش، یعنی تا 

که به رختخواب  ست. اگر هنگامی الکرسی آیۀي پس از  نیست؛ بلکه آیه الکرسی آیۀ
شود و محافظی از  صبح به شما نزدیک نمیروید، این آیه را بخوانید، شیطان تا  می

کرد که هر شب  سوي اهللا خواهید داشت. پدربزرگ مؤذن مسجدمان برایم تعریف 
را بخوانم. همان شب  خواندم؛ اما یک شب فراموش کردم که آن را می الکرسی آیۀ

را  الکرسی آیۀبیان فرموده است که هرکس، هر شب  عقرب مرا نیش زد. زیرا پیامبر
اما پدربزرگ این مرد، فراموش کرد  )1(اند، محافظی از سوي اهللا خواهد داشت؛بخو
را بخواند؛ لذا آن شب محافظی نداشت و عقرب، او را گزید. پس هر   الکرسی آیۀکه 

 روید. ویژه هنگامی که به رختخواب می را بخوانید؛ به الکرسی آیۀشب، مشتاقانه 
یک شیطان یا یک مشرك یا یک یهودي پذیر باشد؛ حتی اگر  انسان باید حق -7

نیز  یا نصرانی، حق را بگوید. زیرا اهللا متعال حقیقت را از مشرکان پذیرفت و پیامبر
گونه که در این حدیث آمده است: سخن  حق را از یک یهودي قبول کرد و همان

رفت؛ را تأیید فرمود. و اما حقیقتی که اهللا از مشرکان پذی الکرسی آیۀي  شیطان درباره
 فرماید: اهللا متعال می

ْ  �َذا﴿ ٰ  َ�َعلُوا ْ  ِحَشةٗ َ� ٓ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  قَالُوا ٓ  َها ُ ٱوَ  َءنَاَءابَا َمَرنَا �َّ
َ
ۗ  أ َ ٱ إِنَّ  قُۡل  بَِها َّ�  �َ 

 
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ َفحۡ لۡ ٱب َ�ُقولُونَ  ءِ� َشا

َ
ِ ٱ َ�َ  �     ]٢٨: األعراف[  ﴾٢٨ َلُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

ایم و اهللا، ما را به انجام گویند: پدرانمان را بر این کار یافتهتی انجام دهند، میو چون کار زش
دهد؛ بگو: آیا چیزي را به اهللا نسبت  آن دستور داده است. بگو: اهللا به کار زشت فرمان نمی

 دانید؟دهید که نمیمی

 که پدرانشان را بر آن دو علت براي ارتکاب کار زشت، مطرح کردند: یکی این
که اهللا، آنان را به این کار دستور داده است. اهللا متعال  اند؛ و دیگري، این کار یافته

نقل از  به 5010و نیز روایت بخاري، ش:  خدرينقل از ابوسعید  به 3275صحیح بخاري، ش:  )1(
 .ابوهریره
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َ ٱ إِنَّ  ُقۡل ﴿ فرماید: می َّ�  �َ  
ۡ
ِ  ُمرُ يَأ ٓ َفحۡ لۡ ٱب یقین که اهللا به کار زشت  بگو: به«؛ یعنی: ﴾ءِ َشا

این کار  پدرانمان را بر«ي این سخنشان که گفتند:  درباره اما اهللا». دهد فرمان نمی
گفتند و پدرانشان را بر آن  باره درست می ها در این ، سکوت فرمود؛ زیرا آن»ایم یافته

 کار زشت یافته بودند؛ اما اهللا متعال آنان را به آن کار فرمان نداده بود.
 از یک یهودي: پذیريِ پیامبر و اما حق

ایم که اهللا  هآمد و گفت: ما در تورات خواند یکی از علماي یهود نزد پیامبر
ها را بر یک انگشت، و درختان را بر یک  ها را بر یک انگشت، و زمین متعال، آسمان

ها را بر یک انگشت قرار  انگشت، و آب و خاك را بر یک انگشت، و دیگر آفریده
هاي پیشینش نمایان  اي که دندان گونه در تأیید این سخن خندید؛ به دهد؛ پیامبر می

 یه را تالوت کرد:گاه این آ شد و آن

ْ  َوَما﴿ َ ٱ قََدُروا ِ قَدۡ  َحقَّ  �َّ  ٱوَ  ۦرِه
َ
َ�ٰ ٱوَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَضُتهُ َ�بۡ  اَ�ِيعٗ  ُض �ۡ� ٰ لسَّ  ُت َ�

ٰ َمطۡ  ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ۦۚ �َِيِمينِهِ  ُتۢ وِ�َّ     ]٦٧: الزمر[  ﴾٦٧ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
گونه که حقّ شناخت اوست،  زیدند) اهللا را آنو (مشرکان که در عبادت، به اهللا شرك ور

ها با دست راستش در  ي زمین در مشت او قرار دارد و آسمان نشناختند؛ و روز رستاخیز همه
 سازند، پاك و منزه است. چه شریکش می شود. او از آن هم پیچیده می

د بیان نمود، تأیی الکرسی آیۀي  چنین حقیقتی را که شیطان درباره هم پیامبر
فرمود. لذا حق و حقیقت را از زبان هرکس که باشد، بپذیرید و سخن باطل و 

 کس قبول نکنید؛ هرکه باشد. نادرست را از هیچ
آمیز علما این است که: مردمان، با  ها و سخنان حکمت رو یکی از حکمت از این

کس را  شود. یعنی: هیچ شوند و حقیقت با مردمان شناخته نمی حقیقت شناخته می
ترند؛ اما گاه خطا  الك پذیرش حق قرار مده. اگرچه علما به گفتن حقیقت، نزدیکم

 ي سخنانشان، درست باشد. گونه نیست که همه گویند و این کنند و گاه درست می می
*** 
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يب ادلرداءِ  -١٠٢٨
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
ِل ُسوَرةِ «ق وَّ

َ
َمْن َحِفَظ َعرْشَ آيَاٍت ِمْن أ

هْ 
َ
الِ الك جَّ  ».ِف، ُعِصَم ِمَن ادلَّ

ْهِف «و� رواية: 
َ
 )1([روایت مسلم] ».ِمْن آِخِر ُسوَرةِ الك

کسی که ده آیه از ابتداي «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابودرداء ترجمه:
و در روایت ». ماند درامان می "دجال"ي  را حفظ کند، از فتنه "کهف"ي  سوره

 ».ي کهف را حفظ کند... ي پایانی سوره هکسی که ده آی«دیگري آمده است: 

اِعٌد ِعْنَد انلَّيِبِّ  قال: بَيَْنَما ِجرْب�ُل  $وعن ابِن َ�بَّاٍس  -١٠٢٩
َ
 ِمْن  ق

ً
َسِمَع نَقيضا

 ايَلْوَم، فَ� 
َّ
طٌّ إِال

َ
ْم ُ�ْفَتْح �

َ
تَِح ايَلْوَم َول

ُ
َماءِ ف َرَ�َع َرأَسُه، َ�َقاَل: َهَذا بَاٌب ِمَن السَّ

َ
وقِِه، ف

َ
َل منُه ف

َم وقال: أ�رِْشْ بُِنوَرْ�ِن 
َّ
َسل

َ
 ايلوَم ف

َّ
 قّط إال

ْ
َملٌك، فقاَل: هذا َملٌك نَزَل إىل األرِض لم يْ�ل

 حِبَْرٍف مِ 
َ
ْن َ�ْقرَأ

َ
احِتَُة الِكَتاِب، وََخوا�ِيُم ُسوَرةِ ابَلَقَرةِ، ل

َ
َك: ف

َ
ْبل

َ
ْم يُؤَ�ُهَما نيَبٌّ �

َ
وتِيَتُهَما ل

ُ
ْنَها أ

ْعطِ 
ُ
 )2([روایت مسلم] يَته.إِال أ

نشسته بود که ناگهان  نزد پیامبر گوید: جبرئیل می $عباس ابن ترجمه:
اي از  این، (صداي) دروازه«صدایی از باالي سرش شنید؛ سرش را باال گرفت و گفت: 

اي از آن  آسمان است که امروز باز شد و جز امروز هرگز گشوده نشده است؛ و فرشته
ست که به زمین فرود آمده و جز امروز پایین  اي این، فرشته«گفت:  گاه ؛ آن»پایین آمد

تو را به دو نور مژده باد که به تو داده شده است «پس سالم کرد و گفت: ». نیامده است
ي بقره؛ هر  و آیات پایانیِ سوره الکتاب فاتحۀو پیش از تو به هیچ پیامبري داده نشد: 

 ».شود ی را که در آن آمده است، به تو داده میهای را بخوانی، درخواست حرفی از آن
 شرح

هاي مشخصی از قرآن  ي احادیثی که در فضیلت آیات و سوره در ادامه /مؤلف
ي  و آیات پایانیِ سوره الکتاب فاتحۀي کهف و نیز  ي سوره ذکر کرده، احادیثی درباره

 بقره آورده است.

 ي این روایت سخن گفته است. ي این کتاب درباره در مقدمه /؛ آلبانی809صحیح مسلم، ش:  )1(
 .806صحیح مسلم، ش:  )2(
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ي  ده آیه از ابتداي سورهکسی که «فرمود:  در حدیث نخست آمده است: پیامبر
دجال،  ».ماند درامان می "دجال"ي  را حفظ کند، از فتنه یا از پایانِ آن "کهف"

ست که در آخر زمان و زمانی که دنیا رو به پایان است، ظهور خواهد کرد؛  کافري
ي روي  ترین فتنه ي دجال، بزرگ کند! فتنه ابتدا ادعاي نبوت و سپس ادعاي خدایی می

باشد. در حدیثی بدین  تا برپا شدن رستاخیز می زمان آفرینش آدمزمین از 
فرمود: اگر دجال در زمان من ظهور کند، تک و تنها  مضمون آمده است که پیامبر

ي این حدیث  سازم. در ادامه ایستم و گمراهی و ضاللت او را برمال می در برابر او می
َخليَفيت ىلَع لُكِّ  اهللا امريٍء َحجيُج َ�ْفِسه، وَو�ْن َ�ْرْج َولَْسُت ِ�يُ�م، فلكُّ «آمده است: 

اگر دجال، زمانی ظهور کند که من در میان شما نیستم، هرکس، «یعنی:  )1(.»ُمْسِلمٍ 
». خود مدافعِ خویش خواهد بود؛ و اهللا به جاي من، از هر مسلمانی دفاع خواهد کرد

 واگذار نمود. به اهللادفاع از امت را در برابر دجال،  اهللا سان رسول بدین
چنین هر پیامبري نسبت به  ي دجال، هشدار داده است؛ هم نسبت به فتنه پیامبر

داد تا مردم از این خطر بزرگ، غافل نشوند. اگرچه دجال در آخر زمان  آن هشدار می
هوش باشند؛ زیرا  خاطر بود که مردم، همواره به کند؛ اما این هشدارها بدین ظهور می

یابد که  ست و تنها کسی از آن نجات می جال، آزمون و بالي بسیار بزرگیي د فتنه
اي به دست دجال  العاده او را از شرّ دجال برهاند. اهللا متعال کارهاي خارق اهللا
دهد که آزمونی براي مردم است؛ لذا دجال،  هایی به او می رساند و توانایی انجام می به

گوید: من، پروردگار  ها می دهد و به آن تور میمردم را به اطاعت و عبادت خویش دس
آید که  کنم. سپس نزد مردمانی می شما هستم. اگر بخواهید این را براي شما ثابت می

گاه آنان را به  هایشان ضعیف و الغرند؛ آن گیاه است و دام سرزمینشان خشک و بی
سمان دستور سان که به آ دهد؛ بدین خواند و فریبشان می پیروي از خویش فرا می

دهد که زمین،  بارد و دستور می دهد تا ببارد و به فرمانش از آسمان، باران می می
اي فربه و پرشیر  سابقه طرز بی هایشان به شود. سپس دام طور هم می بروید؛ و همین

رود و آنان را نیز به سوي خویش فرا  گردند. سپس نزد مردمان دیگري می می
اي  گردد. آیا فتنه آب و خشک می پذیرند؛ لذا سرزمینشان بی ها نمی خواند؛ اما آن می

 .نقل از نواس بن سمعان به 5228صحیح مسلم، ش:  )1(
                                           



 الصالحین شرح ریاض   606

نشینان که آب و مراتع  ویژه در بیابان و براي کوچ تر از این سراغ دارید؟ به بزرگ
کنند. بوستان و آتشی  اي دارد! در نتیجه مردمان فراوانی از او پیروي می اهمیت ویژه

گرداند و  بهشت خویش میبا اوست؛ هرکس که از وي پیروي کند، او را وارد 
افکند! بوستان یا  هرکس از او سرپیچی نماید، او را در آتش یا دوزخ خویش می

بهشتی که با خود دارد، در حقیقت، دوزخ است؛ و برعکس، آتشی که با اوست، 
ها را در حفظ و  بینند؛ مگر کسانی که اهللا، آن بهشت است. اما مردم، فقط ظاهر را می

 گر کذبِ اوست: هایی دارد که بیان هد. ناگفته نماند که دجال، نشانهپناه خویش قرار د
؛ (ك، ف، »کافر«به ما خبر داده که میان دو چشمش، نوشته شده است:  پیامبر

سواد. زیرا این نوشته،  را بخواند؛ چه باسواد باشد و چه بی تواند آن ر) و هر مؤمنی می
را بخواند؛ اگرچه باسواد باشد.  تواند آن یي عادي نیست؛ اما هیچ منافقی نم یک نوشته

گوید:  دهد و می گونه است؛ اگر مؤمن باشد، پاسخ درست می انسان در قبر نیز این
هرچند باسواد  -است؛ ولی منافق پروردگارم، اهللا؛ دینم، اسالم و پیامبرم، محمد

اي ما بیان هاي دجال را بر یکی دیگر از نشانه تواند پاسخ دهد. پیامبر نمی -باشد
که  نموده و فرموده است: او، لوچ و نابیناست و فقط یک چشم دارد؛ حال آن

باشد و هیچ  پروردگار متعال، نابینا نیست و از هر عیب و نقصی، پاك و منزّه می
ي  نقصی در صفات او وجود ندارد. ولی چشمِ راست دجال، کور است و مانند دانه

بینند.  ست که همه، آن را می ت واضح و روشنیباشد. این، عالم انگور، برآمده می
ماند. روز اول، برابر با یک  ي بزرگش، تنها چهل روز در زمین می دجال با آن فتنه

کند، و روز  سال یا دوازده ماه است؛ و روز دوم، با یک ماه یا سی روز برابري می
ست. سپس  يباشد و سایر روزهایش، همانند روزهاي عاد سوم، برابر با یک هفته می

فرستد تا رویاروي دجال بایستد و بدین  را به زمین می عیسی بن مریم اهللا
طور که در برخی از احادیث آمده  آید و همان از آسمان، پایین می ترتیب عیسی

کُشد.  دهد و می جنگد و او را شکست می اي از فلسطین، با او می است، در ناحیه
به ما دستور داده است  باشد که پیامبر و خطرناك می ي بزرگ ا اندازه ي دجال، به فتنه

ُعوُذ بَِك ا�َّ«اش به اهللا پناه ببریم و بگوییم:  تا در هر نمازي، در تشهد، از فتنه
َ
 إِ�ِّ أ

َمسِ 
ْ
َمَماِت، َوِمْن فِتْنَِة ال

ْ
َمْحيَا َوال

ْ
، َوِمْن فِتْنَِة ال َقرْبِ

ْ
يِح ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب ال
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الِ  جَّ ي زندگی و مرگ، و از  یا اهللا! از عذاب دوزخ، عذاب قبر، از فتنه«یعنی:  )1(؛»ادلَّ
باشد؛ پس شایسته  اش بزرگ و خطرناك می زیرا فتنه». برم ي دجال به تو پناه می فتنه

پناه بریم؛ یکی از اسباب و  ي مسیح دجال، به اهللا است که با قلبی صادق، از فتنه
ي  ي کهف یا ده آیه ي دجال، حفظ کردن ده آیه از ابتداي سوره از فتنهعوامل نجات 

ها را بر دجال بخواند، از  پایانیِ آن است؛ یعنی اگر کسی، این آیات را حفظ کند و آن
 ماند. شرّش درامان می

توان به  ها و آیات مشخصی که داراي فضایل ویژه هستند، می از دیگر سوره
ي فاتحه  ي بقره اشاره کرد؛ هر مؤمنی که سوره پایانیِ سوره ي ي فاتحه و دو آیه سوره

هایی را که در این  ي بقره را بخواند، اهللا متعال درخواست  ي پایانیِ سوره و دو آیه
ي فاتحه  سازد؛ در سوره ها را برآورده می پذیرد و این خواسته آیات آمده است، می

 خوانیم: می

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿ ۡ ٱ َط لّصِ ِينَ ٱ َط ِصَ�ٰ  ٦ يمَ َتقِ ُمسۡ ل َّ�  ۡ�
َ
ۡ ٱ َ�ۡ�ِ  ِهمۡ َعلَيۡ  َت َعمۡ �  ُضوِب َمغۡ ل

آٱ َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ      ]٧  ،٦: الفاحتة[  ﴾٧ ّلِ�َ لضَّ
اي؛ نه راه کسانی که بر ما را به راه راست، هدایت فرما؛ راه کسانی که به آنان نعمت داده

 اي و نه (راه) گمراهان.آنان خشم گرفته

َهَذا «فرماید:  خوانَد، اهللا متعال می لمان، این آیات را در نمازش میکه مس هنگامی
َل 

َ
اش  ي من است و من، خواسته این، درخواست بنده«یعنی:  )2(.»ِلَعبِْدي َوِلَعبِْدي َما َسأ

 ».سازم را برآورده می
 ي بقره: ي پایانیِ سوره و اما آیه

ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ ۚ وُسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ  َ�  َر�ََّنا تََسَبۡتۗ �ۡ ٱ َما َهاوََعلَيۡ  َكَسَبۡت  َما لََها َعَها
ٓ تَُؤاِخذۡ  ٓ  إِن نَا َِّسيَنا وۡ  �

َ
خۡ  أ

َ
 أ

ۡ
ۚ َط� ٓ َعلَيۡ  ِمۡل َ�ۡ  َوَ�  َر�ََّنا نَا ِينَ ٱ َ�َ  ۥَتهُ َ�َلۡ  َكَما �إِۡ�ٗ  َنا َّ� 

ۚ َ�بۡ  ِمن ٓۚ َ�ۡ رۡ ٱوَ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱوَ  َ�نَّا ُف �ۡ ٱوَ  ۦۖ بِهِ  َ�َا َطاقَةَ  َ�  َما َناُ�َّمِلۡ  َوَ�  َر�ََّنا لَِنا نَت  َنا
َ
 أ

ٰ َموۡ  ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  نَانُ�ۡ ٱفَ  َنالَٮ     ]٢٨٦: البقرة[  ﴾٢٨٦ فِرِ�نَ َ�

 .نقل از ابوهریره به 588صحیح مسلم، ش: )1(
 [مترجم] .598صحیح مسلم، ش:  )2(
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دهد. هر عمل نیکی که انسان انجام دهد، ي توانش تکلیف نمیکس را جز به اندازه اهللا، هیچ
باشد. پروردگارا! اگر فراموش ه ضررش میبه نفع اوست و هر عمل بدي که مرتکب شود، ب

چنان تکالیف دشواري قرار نده  کردیم یا به خطا رفتیم، ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا! بر ما آن
هاي پیش از ما نهادي. پروردگارا! تکالیف و مصایبی که طاقتش را نداریم، بر که بر امت

ما رحم بفرما. تو، یار و یاورمان هستی؛  دوشمان قرار مده و از ما در گذر و ما را ببخش و بر
 پس ما را بر کافران پیروز بگردان.

ي دعایی آمده است که هر مؤمنی این آیه را بخواند، اهللا  در این آیه، هفت جمله
هایش را  سازد و خواسته هاي مذکور در این آیه را برایش برآورده می متعال خواسته

ي ما  خواهیم که از همه ست. از اهللا متعال می گیپذیرد. این، امتیاز و فضیلتی بزر می
 درگذرد و ما را بر کافران، پیروز بگرداند.

*** 



 باب: مستحب بودن جمع شدن براي تالوت قرآن -184

يب هر�رة -١٠٣٠
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
ْوٌم يِف َ�ْيٍت ِمْن ُ�ُيوِت : «قال: ق

َ
َوَما اْجَتَمَع ق

وَن كَِتاَب اهللاِ 
ُ
ِكيَنُة َوَغِشيْتُهُم الرَّمْحَُة، اهللاِ يَتل ْيِهُم السَّ

َ
ْت َعل

َ
 نََزل

َّ
، َو�ََتَداَرُسونَُه بَيَْنُهْم، إِال

َرُهُم اُهللا �ِيَمْن ِعْنَدهُ 
َ
ْتُهُم الَمالَئَِ�ُة، َوَذك  )1([روایت مسلم] ».وََحفَّ

 اي از اي در خانه هرگاه عده«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
را با همدیگر  اهللا را تالوت کنند و آن هاي اهللا (مساجد) گرد هم آیند تا کتاب خانه

پوشاند و  ها را می شود و رحمت آن قطع بر آنان سکون و آرامش نازل می بخوانند، به
شوند و اهللا آنان را در جمع کسانی که نزد او هستند،  ها جمع می فرشتگان پیرامون این

 ».کند یاد می
 شرح

باب: مستحب بودن «گوید:  می» الصالحین ریاض«در کتابش  /لف، نوويمؤ
منظورش استحباب جمع شدن مردم براي خواندن ». جمع شدن براي تالوت قرآن

هاي حفظ قرآن در مساجد، رایج  گونه که امروزه در جلسات و حلقه قرآن است؛ همان
ود، از آن دست ش است؛ چنین جلساتی که براي آموزش و فراگیري قرآن برپا می

انجام آن تشویق کرده است؛ از جمله در حدیث  به ست که پیامبر کارهایی
هاي اهللا  اي از خانه اي در خانه هرگاه عده«فرمود:  اهللا گوید: رسول که می ابوهریره

قطع  را با همدیگر بخوانند، به اهللا را تالوت کنند و آن (مساجد) گرد هم آیند تا کتاب
پوشاند و فرشتگان  ها را می هی آنشود و رحمت ال و آرامش نازل مین بر آنان سکو
شوند و اهللا آنان را در جمع کسانی که نزد او هستند، یاد  ها جمع می پیرامون این

در این حدیث به چهار فضیلت این اجتماع یا گردهمایی اشاره شده است. ». کند می
 فرماید: عال میباشد؛ اهللا مت هاي اهللا، مساجد می منظور از خانه

 

 آمده است. (مترجم)] 250ي  تر به شماره . [روایت کامل این حدیث پیش2699صحیح مسلم، ش:  )1(
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ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
ِ  �ِيَها ۥَ�ُ  �َُسّبِحُ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َوُ�ذۡ  َ�عَ تُرۡ  أ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

ٞ تَِ�ٰ  ِهيِهمۡ تُلۡ  �َّ  رَِجالٞ  ٣٦ َصالِ �ٱوَ  ِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن عٌ َ�يۡ  َوَ�  َرة لَوٰ ٱ �قَامِ  �َّ ٓ  ةِ لصَّ  ءِ �يَتا
َكوٰ ٱ     ]٣٧  ،٣٦:  رالنو[  ﴾ةِ لزَّ

ها،  هایی(ست) که اهللا اجازه داده ارج داده شوند و نامش در آن (این چراغ و نورش) در خانه
بامداد و شامگاه یاد گردد. مردانی که تجارت و داد و ستد، آنان را از یاد اهللا و برپا داشتن 

 دارد. نماز و دادن زکات باز نمی

ها در کنار نام خویش ذکر فرموده  داشت آن ها را براي بزرگ اهللا متعال، این مکان
است؛ زیرا این اماکن، محلِ یاد اهللا و تالوت کتابش و جاي نزدیکی جستن به او با 

یک از  هاست و در هیچ باالي عرش خود فراتر از آسمان نماز است؛ و گرنه، اهللا
 کند. میهایش نیز در او حلول ن یک از آفریده گیرد و هیچ هایش جاي نمی آفریده

گردد، بر دو گونه  ي اهللا مضاف می چه به اسم جالله اند: آن اهللا گفته علما رحمهم
 است:

ي  عنوان صفت و با ذکرِ موصوف، یعنی در کنار نامِ جالله چه که تنها به آن یکم:
باشد؛ مانند:  می آید و جدا از ناِم او نیست؛ چنین صفتی، جزو صفات اهللا اهللا می

 ت اهللا، کالمِ اهللا، سمع (شنواییِ) اهللا و بصر (بیناییِ) اهللا.عزت اهللا، قدر
است و جزو باشد؛ لذا مخلوق  می چه که جدا و مستقل از نامِ اهللا آن دوم:
گردد  اضافه می داشت آن، به نامِ اهللا آید و تنها براي بزرگ شمار نمی هی بهصفات ال

ِ ٱ دَ جِ َمَ�ٰ «شود؛ مانند:  یا در کنارِ نامش ذکر می ِ ٱ نَاقَةُ «، و »ُ�يُوِت اهللا«، »�َّ ؛ و نیز »�َّ
 فرماید: که می ي آدم هی دربارهي ال مانند این فرموده

وِ�  ِمن �ِيهِ  ُت َوَ�َفخۡ ﴿   ]  ٢٩: احلجر[  ﴾رُّ
 و از روح خود در او دمیدم.

ي  قرآن، همین تعبیر را درباره». از روحی که خود آفریدم، در او دمیدم«یعنی: 
ست که از  هیهاي ال . لذا روح، یکی از آفریدهنیز بیان کرده است یسی بن مریمع

داشت آن، در کنار نام اهللا متعال ذکر شده  باشد و فقط براي گرامی جدا می ذات اهللا
 است.
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اهللا بر سه گونه  تالوت کتاب». کنند اهللا را تالوت می کتاب«فرمود:  اهللا رسول
 است:
 انی قرآن.تالوت لفظی یا روخو -1
 تالوت معنوي یا فراگیري و درك مفاهیم قرآن. -2
 تالوت عملی یا عمل به قرآن. -3

سان که هر کسی  شده است؛ بدین جمعی، شناخته روخوانی قرآن به صورت دسته
 شود: خواند و معموالً به دو روش انجام می بخشی از قرآن را می

برند و  خط می خواند و دیگران یک نفر، یک یا دو صفحه از روي قرآن می -1
کنند؛ این  سپس همان بخشی را که شخص اول خوانده است، تالوت می

 تر در آموزش روخوانی قرآن معمول است. روش، بیش
را تالوت  ي آن خواند و سپس نفر دوم، ادامه شخصی، یک یا دو صفحه را می -2

 دهند. کند و به همین ترتیب دیگران، صفحات بعدي را ادامه می می
ي صفحات به  سش مطرح شود که در این روش، ثواب تالوت همهشاید این پر

خواند، سایر حاضران  رسد؛ زیرا وقتی کسی، بخشی از قرآن را می حاضران نمی
 کنند. شخص خوانده است، تالوت نمی دهند و قسمتی را که آن تالوتش را ادامه می

پاداش رسد و  ي حاضران می گونه نیست؛ بلکه ثوابش به همه گوییم: این می
ي  کند. بدین دلیل که اهللا متعال در سوره ست که تالوت می شنونده، مانند ثواب کسی

 فرماید: می» یونس«

ٓ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل ﴿ هُ  نَ َعوۡ فِرۡ  َت َءاَ�يۡ  إِنََّك  َر�ََّنا
َ
مۡ  زِ�َنةٗ  ۥَوَمَ�

َ
ٰ َوأ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ٗ� َ�  َيا�ُّ

ْ  َر�ََّنا ٰٓ  ِمۡس طۡ ٱ �ََّنارَ  َسبِيلَِكۖ  َعن ِ�ُِضلُّوا مۡ  َ�َ
َ
ٰ أ ٰ  ُددۡ شۡ ٱوَ  لِِهمۡ َ�  َفَ�  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ

ْ يُؤۡ  ٰ  ِمُنوا ْ  َح�َّ  ٱ َعَذاَب لۡ ٱ يََرُوا
َ
   ]٨٨:  يونس[  ﴾٨٨ ِ�مَ ۡ�

و موسی گفت: اي پروردگارمان! تو به فرعون و سران قومش در زندگی دنیا زیورآالت و 
ز راه تو گمراه نمایند؛ اي پروردگارمان! اموالشان را نابود اي تا بندگانت را ا اموال فراوانی داده

 هایشان را سخت بگردان که ایمان نیاورند تا آنکه عذاب دردناك را ببینند. و دل

بود؛ اما اهللا  گونه که در ابتداي این آیه امده است، دعاکننده، موسی همان
 فرماید: متعال می
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ِجيَبت قَدۡ  قَاَل ﴿
ُ
ٓ  َوَ�  َتقِيَماسۡ ٱفَ  َوتُُ�َمادَّعۡ  أ ِينَ ٱ َسبِيَل  نِّ تَتَّبَِعا  لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّ

  ]  ٨٩:  يونس[  ﴾٨٩
(پروردگار) فرمود: دعاي شما دو نفر پذیرفته شد؛ پس استقامت ورزید و به هیچ عنوان از راه 

 دانند، پیروي نکنید. و روش کسانی که نمی

شنید و بر دعایش  میرا  دعاي برادرش، موسی اند: هارون علما گفته
گفت؛ پس گویا هر دو دعا کردند و دعایشان پذیرفته شد. لذا کسی که به  می» آمین«

 کند. ست که تالوت می دهد، مانند کسی تالوت قاري گوش می
اي  و اما تالوت معنوي یا فراگیريِ مفاهیم قرآن بدین صورت است که عده 

کنند یا  دیگر مرور می مش را با یکخوانند و مفاهی شود و با هم قرآن می جمع می
که در حدیث  »َ�تََدارَُسونَُه بَيْنَُهمْ «دهد.  استادي، مفاهیم قرآنی را برایشان شرح می

آمده است، به همین نکته اشاره دارد. سلف صالح، هنگام تالوت قرآن  ابوهریره
ش را که معانی و مفاهیم خواندند تا آن کردند و بیش از ده آیه نمی عجله نمی

 کردند. بردند و به آن عمل می هاي آن پی می یافتند و به آموزه درمی
ترین و  و اما سومین نوع تالوت، یعنی تالوت عملی یا عمل به قرآن، مهم

 فرماید: گونه که اهللا متعال می ترین هدف قرآن کریم است؛ همان بزرگ

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿
َ
بَُّروٓ  َركٞ ُمَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ َدَّ ِ�ّ ْ رَ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ا ْ  َوِ�ََتَذكَّ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
  ﴾٢٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

  ]  ٢٩:  ص[ 
ایم تا در آیاتش بیندیشند  (این) کتابی است خجسته و مبارك که آن را به سوي تو نازل کرده

 و خردمندان پند بگیرند.

چه در قرآن کریم  یعنی: تا در آیاتش بیندیشند و مفاهیمش را دریابند و به آن
سان که به اخبار قرآن ایمان بیاورند و به احکامش عمل  است، عمل کنند؛ بدینآمده 

چه که نهی کرده است، بپرهیزند. این،  نمایند؛ یعنی از دستوراتش فرمان ببرند و از آن
ِكينَةُ «فرمود:  اهللا اهللا. رسول یعنی تالوت عملیِ کتاب بر «؛ یعنی: »نََزلَْت َعلَيِْهُم السَّ

ست که اهللا متعال در قلبِ انسان  سکینه، سکون و آرامشی». شود ازل میآنان سکینه ن
یابد و از اضطراب و پریشانی رها  ترتیب قلب انسان، آرامش می  اندازد و بدین می
هی راضی و ر الگاه به قضا و قَد گردد و آن اش برطرف می قراري شود و تردید و بی می
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ورزد و به  بی به او برسد، شکیبایی میشود؛ در نتیجه اگر زیان و آسی خرسند می
هی امیدوار است؛ و اگر خوشی یا نعمتی به او برسد، شکرگزارِ خداست و پاداش ال

راستی  ست. به که در همه حال، آرام و راضی ستاید. خالصه این اهللا را بر آن نعمت می
خواهیم که بر  ست. از اهللا متعال می که سکون و آرامش، نعمت بسیار بزرگی

 هایمان سکون و آرامش را نازل بفرماید. اهللا متعال فرموده است: دل

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ِكيَنةَ ٱ أ ۡ ٱ قُلُوبِ  ِ�  لسَّ ْ َداُدوٓ لَِ�ۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل عَ  انٗ إِيَ�ٰ  ا    ]٤: الفتح[ ﴾نِِهمۡ إِيَ�ٰ  مَّ

 اید.ست که در دل مؤمنان، آرامش نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفز او، ذاتی

؛ یعنی: »وََغِشيتُْهُم الرَّمْحَةُ «لذا سکینه و آرامش، یکی از اسباب افزایش ایمان است. 
گیرد. به عبارت دیگر: رحمت  مییا آنان را در بر» پوشاند هی آنان را میو رحمت ال«
گیرد.  هایشان را در برمی ي نیازمندي ست که همه ي پوششی هی براي آنان به منزلهال
تْهُ « تا به تالوت » شوند و فرشتگان، پیرامونشان جمع می«؛ یعنی: »ُم الَمَالئَِ�ةُ وََحفَّ

؛ »وََذَكَرُهُم اُهللا ِ�يَمْن ِعنَْدهُ «قرآن گوش دهند و گواه و شاهد این عمل نیکشان باشند. 
آري؛ اهللا متعال، ». کند و اهللا آنان را در جمع کسانی که نزد او هستند، یاد می«یعنی: 

گونه که در حدیث  فرماید؛ همان اعلی و در جمع فرشتگان واالمقام یاد می را در مأل آن
و اگر مرا در «؛ یعنی: »َو�ِْن َذَكَرِ� ىِف َمألٍ َذَكْرتُُه ىِف َمألٍ َخْ�ٍ ِمنُْهمْ «قدسی آمده است: 

گر  لذا این حدیث، بیان». کنم جمعی یاد کند، او را در جمعی بهتر از آنان یاد می
 باشد. اهللا می شدن براي تالوت کتابفضیلت جمع 

*** 
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 فرماید: اهللا متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا ا ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ يۡ  وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا

َ
 إَِ�  ِديَُ�مۡ َو�

ۡ ٱ ْ مۡ ٱوَ  َمَرافِقِ ل رۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َسُحوا
َ
� َكعۡ لۡ ٱ إَِ�  ُجلَُ�مۡ َوأ ْۚ ٱفَ  اُجُنبٗ  ُكنُتمۡ  �ن َبۡ�ِ ُروا هَّ  طَّ

رۡ  ُكنُتم �ن وۡ  َ�ٰٓ مَّ
َ
ٰ  أ وۡ  َسَفرٍ  َ�َ

َ
ٓ  أ َحدٞ  ءَ َجا

َ
ٓ لۡ ٱ ّمِنَ  ّمِنُ�م أ وۡ  �ِِط َغا

َ
 ُتمُ َمسۡ َ�ٰ  أ

ٓ ٱ ْ  فَلَمۡ  ءَ لّنَِسا ٓ  َ�ُِدوا ْ  ءٗ َما ُموا ْ مۡ ٱفَ  اَطّيِبٗ  اَصِعيدٗ  َ�َتَيمَّ يۡ وَ  بِوُُجوهُِ�مۡ  َسُحوا
َ
 ِديُ�م�

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما هُۚ ّمِنۡ   َوِ�ُتِمَّ  ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
    ]٦: دة املائ[  ﴾٦ ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ 
فرماید:  جا که می تا آن )کنید، صورتتان را بشویید...اي مؤمنان! هنگامی که قصد نماز می(
خواهد شما را پاك بدارد و نعمتش خواهد حکم دشواري بر شما قرار دهد؛ بلکه میاهللا نمی(

 )گزاري نمایید.را بر شما تمام کند؛ باشد که سپاس

 شرح
 ».باب: فضیلت وضو«گوید:  می» الصالحین ریاض«در کتابش  /نووي
باشد که به معناي  می »وضاءة«ي  در زبان عربی برگرفته از واژه» وضوء«ي  واژه

ست. اما در اصطالح شریعت به پاك کردن اعضاي چهارگانه به  زیبایی و پاکیزگی
 گردد. روشی معین اطالق می

وضو، یکی ي وضو عبارتند از: صورت، دو دوست، سر، و دو پا.  اندام چهارگانه
امت را به وضو  هی بر این امت است؛ چراکه اهللا متعال، اینهاي ال از الطاف و نعمت

گرفتن دستور داده و پاداش فراوانی براي انجام این عمل در نظر گرفته است که 
َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: شاءاهللا در این باب به این فضایل خواهیم پرداخت. اهللا متعال می ان ُّ�

َ
� 

ِينَ ٱ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا ا ه قصد نماز ک اي مؤمنان! هنگامی«؛ یعنی: ﴾ةِ لصَّ
َهاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: وقتی اهللا متعال می». کنید... می ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ، »اي مؤمنان«و با نداي  ﴾ا

دهد، شایسته است که خوب دقت کنیم و به ندایش گوش  ما را مورد خطاب قرار می
زشتی باز دهد و یا ما را از کارِ  بسپاریم؛ زیرا یا ما را به انجامِ کار نیکی فرمان می

 إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا﴿رساند که برایمان سودمند است.  دارد و یا خبرِ راستینی به ما می می
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لَوٰ ٱ که قصد نماز فرض یا نفل  ؛ یعنی: هنگامی»خیزید... که به نماز برمی هنگامی: «﴾ةِ لصَّ
ْ غۡ ٱفَ ﴿ کنید.... می يۡ  وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا

َ
ۡ ٱ إَِ�  ِديَُ�مۡ َو� ورت و دستانتان را تا ص: «﴾َمَرافِقِ ل

اهللا متعال شستن کفّین را ذکر نفرمود؛ زیرا شستن کفین سنت است، نه ». آرنج بشویید
واجب. و اما عرض صورت از یک گوش تا گوش دیگر است و طولِ آن، از خَم 

باشد و شستن صورت، شامل قرقره کردن یا  پیشانی یا رستنگاه مو تا زیرِ چانه می
يۡ ﴿ شود. ن و کشیدنِ آب در بینی نیز میگرداندن آب در دها

َ
ۡ ٱ إَِ�  ِديَُ�مۡ َو� : ﴾َمَرافِقِ ل

ست که میان ساعد و بازو قرار دارد و  آرنج، مفصلی». و دستانتان را تا آرنج بشویید«
هنگامِ شستن دستانش، ساعد و آرنجش را نیز  باید شسته شود؛ زیرا پیامبر

ْ مۡ ٱوَ ﴿ شست. می این، لطف و رحمت ». و سرِتان را مسح کنید«: ﴾بُِرُءوِسُ�مۡ  َسُحوا
باشد که به مسح کردن سر دستور داد، نه شستن آن؛ زیرا سر مو دارد و  می اهللا

ریزد و این  شستنِ آن، براي مردم دشوار است و روي بدن و لباس انسان آب می
 ست که سر هیشود. لذا از لطف و رحمت ال ن میدشواري در سرماي زمستان دوچندا

 ها نیز جز سر هستند؛ زیرا پیامبر ست: گوش شوییم. گفتنی کنیم و نمی را مسح می
رۡ ﴿کشید.  هایش را مسح می گوش

َ
و پاهایتان را تا دو قوزك : «﴾َبۡ�ِ َكعۡ لۡ ٱ إَِ�  ُجلَُ�مۡ َوأ

تر از ساق  ي دو طرف پا هستند که پایین ها، همان دو استخوان برآمده قوزك». بشویید
 ي وضوست. سپس اهللا ها، اندام چهارگانه باید شسته شوند. اینقرار دارند و 

ْ ٱفَ  اُجُنبٗ  ُكنُتمۡ  �ن﴿فرماید:  می ُروا هَّ  ».و اگر جنُب بودید، غسل نمایید«؛ یعنی: ﴾طَّ
ْ ٱفَ ﴿ ُروا هَّ ي  سوره 43ي  گونه که در آیه جا به غسل کردن اشاره دارد؛ همان در این ﴾طَّ
ٰ ﴿   فرماید: می» نساء« ْ َ�غۡ  َح�َّ و در حالِ جنابت نیز به نماز نزدیک «؛ یعنی: ﴾تَِسلُوا

ي بدنش را بشوید که  لذا بر جنُب، واجب است که همه». که غسل نمایید نشوید تا آن
شود؛ به عبارت دیگر: مضمضه یا قرقره  شاملِ گرداندن آب در دهان و بینی هم می

 وضو واجب است و هم در غسل. کردن و نیز اشتنشاق یا کشیدن آب در بینی، هم در
برد؛ جنابت،  سر می گویند که در حالِ جنابت به جنُب، یعنی ناپاك، و به کسی می

بستري؛ اگرچه بدون انزال باشد. لذا اگر کسی با  یعنی انزال منی با شهوت یا هم
همسرش نزدیکی کرد، چه انزال صورت بگیرد و چه نگیرد، غسل بر او واجب است. 
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ر انزال صورت بگیرد، چه نزدیکی کند و چه نکند، باز هم غسل بر او چنین اگ هم
 فرماید: ي فکر کردن باشد. اهللا متعال می شود؛ حتی اگر انزال، نتیجه واجب می

رۡ  ُكنُتم �ن﴿ وۡ  َ�ٰٓ مَّ
َ
ٰ  أ وۡ  َسَفرٍ  َ�َ

َ
ٓ  أ َحدٞ  ءَ َجا

َ
ٓ لۡ ٱ ّمِنَ  ّمِنُ�م أ وۡ  �ِِط َغا

َ
 ُتمُ َمسۡ َ�ٰ  أ

ٓ ٱ ْ  مۡ فَلَ  ءَ لّنَِسا ٓ  َ�ُِدوا ْ  ءٗ َما ُموا ْ مۡ ٱفَ  اَطّيِبٗ  اَصِعيدٗ  َ�َتَيمَّ يۡ  بِوُُجوهُِ�مۡ  َسُحوا
َ
 ِديُ�مَو�

    ]٦: دة املائ[  ﴾هُ ّمِنۡ 
و اگر بیمار یا مسافر بودید یا قضاي حاجت کردید یا با زنان آمیزش نمودید و آبی نیافتید، با 

 ن را مسح نمایید. خاك پاك تیمم کنید؛ بدین ترتیب که صورت و دستانتا

یعنی در شرایطی که وضو یا غسل بر انسان واجب است و انسان، به آب 
باشد، باید تیمم کند؛  بار می دسترسی ندارد یا بیمار است و استعمالِ آب برایش زیان

ترتیب که دو کف دستش را بر زمین بزند و صورت و کفین خود را مسح نماید.  بدین
 فرماید: ن آیه میي ای اهللا متعال در ادامه

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿   ﴾َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 خواهد حکم دشواري بر شما قرار دهداهللا نمی 

یعنی: اهللا متعال با نزول این احکام، خواهان این نیست که ما را در تنگنا قرار 
ن و مادرانمان دهد یا بر ما سخت بگیرد؛ بلکه او نسبت به ما از خودمان و از فرزندا

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿تر است. زیرا ما را از خودکشی منع نموده و فرموده است:  مهربان  ا
نُفَسُ�مۡ 

َ
؛ یعنی خودکشی نکنید. لذا اهللا متعال با نزول این »و خویشتن را نکشید: «﴾أ

خواهد ما را پاك بگرداند.  گیري بر ما نیست؛ بلکه می احکام، خواهان سخت
خواهد شما را پاك  بلکه می: «﴾ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ  ِ�نَوَ�ٰ ﴿ فرماید: میگونه که  همان
خواهد که ظاهرِ ما را  ست که اهللا متعال با احکام وضو و غسل می این، چیزي». بدارد

رو سنت است که در پایان وضو،  با آب، و باطنِ ما را با توحید، پاك بگرداند. از این
ُ وأشَهُد أنَّ �ّمًدا َعبُدُه  َك أن ال � إال اهللا وحَدُه ال رش� أشَهدُ «این دعا را بخوانید:  هلَ

 ،ُ
ُ

ِر�نَ ا�َّ ورَُسوهل ا�َِ� واجَعلِ� ِمَن الُمتََطهِّ : ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوِ�ُتِمَّ ﴿ .» اجَعلِ� ِمَن اتلَّوَّ
ي رفع  مایه ي گناهان و سان که وضو، کفاره بدین». تا نعمتش را بر شما تمام کند«

درجات است؛ زیرا هر کس وضوي کاملی بگیرد و سپس دعاي مذکور را بخواند، 
خواهد، وارد  شود تا از هر کدام که می ي بهشت برایش گشوده می هشت دروازه
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َها َشاءَ «بهشت گردد:  ِّ�
َ
َنَِّة اثلََّماِ�يَُة يَْدُخُل ِمْن �

ْ
بَْواُب اجل

َ
ُ أ فرماید:  می )1(.»فُِتَحْت هلَ

که شکر و سپاسِ  یعنی: براي این». گزاري کنید باشد که سپاس: «﴾ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ ﴿
هی باشد. هاي ال واجب است که شکرگزار نعمتجاي آورید؛ لذا بر انسان  را به اهللا

ها را به شمارش درآورد؛  توان آن شمار است و نمی هاي االهی، فراوان و بی زیرا نعمت
 ها بستگی دارد. ینی که سعادت دنیا و آخرت به آنهاي د ویژه نعمت به

برداري از اهللا متعال است؛ بدین  گزاري، همان اطاعت و فرمان شکر یا سپاس
هی را انجام دهد و از هاي ال ا اندام و قلب خویش فرمانترتیب که انسان با زبان، و ب

ي ما  ه به همهخواهیم ک چه که نهی فرموده است، دوري نماید. از اهللا متعال می آن
نیکی  هایش را عنایت بفرماید و توفیقمان دهد که او را به توفیق شکر و سپاس نعمت

 یقین او بر هر چیزي تواناست. عبادت کنیم؛ به
*** 

يب هر�رة -١٠٣١
َ
يِت يُْدَعْوَن يَْوَم «يقول:  قال: َسِمْعُت رسول اهللا وعن أ مَّ

ُ
إنَّ أ

لَ� مِ  َيْفَعْل الِقَياَمِة ُغرَّاً ُ�َجَّ
ْ
ل
َ
تَُه ف ارِ الُوُضوءِ، َ�َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُ�ْم أْن يُِطيَل ُغرَّ

َ
 ».ْن آث

 )2([متفق علیه]
امت من روز «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می ابوهریره ترجمه:

شوند که پیشانی و اندام وضویشان سفید و  رستاخیز در حالی فرا خوانده می
تر نماید، پس  خواهد این سفیدي و درخشش را بیش هرکس که می؛ لذا »ست نورانی

 همین کار را بکند.

اَل: َسِمْعُت َخلِيِ�  -١٠٣٢
َ
ُغ «َ�ُقوُل:  وعنه ق

ُ
َيُة ِمَن الُمؤِمِن َحْيُث َ�ْبل

ْ
ُغ احلِل

ُ
َ�ْبل

 )3([روایت مسلم] ».الُوُضوءُ 

ا�َِ� واجَعلِ� ِمَن «ست: در روایت مسلم،  ؛ گفتنی234روایت مسلم، ش:  )1( اللَّهمَّ اجَعلِ� ِمَن اتلَّوَّ
ِر�نَ  این  /لفاظ در روایت ترمذي و دیگران وجود دارد و عالمه آلبانینیامده است؛ اما این ا» الُمتََطهِّ

 ثابت وصحیح دانسته است. 6167الفاظ را در صحیح الجامع، ش: 
 .246؛ و صحیح مسلم، ش: 136صحیح بخاري، ش:  )2(
 .250صحیح مسلم، ش:  )3(
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که  شنیدم گوید: از دوست و یار محبوب خویش می ابوهریره ترجمه:
 ».رسد جا می ست که آب وضویش به آن زیورِ (بهشتیِ) مؤمن تا جایی«فرمود:  می

اَل رسول اهللا وعن عثماَن بِْن عّفان -١٠٣٣
َ
ْحَسَن الُوُضوَء، : «قال: ق

َ
أ
َ
أ ف َمْن تََوضَّ

 ِ ْظَفارِه
َ
ِْت أ ُْرج ِمْن حتَ  )1([روایت مسلم] ».َخرََجْت َخَطايَاهُ ِمْن َجَسِدهِ َحىتَّ ختَ

هرکس وضو بگیرد و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می عثمان بن عفان ترجمه:
هایش بیرون  را کامل و نیکو بگرداند، گناهانش از بدن وي، حتی از زیر ناخن آن
 ».ریزد می

 شرح
در فضیلت وضو آورده است. ابتدا  /ست که نووي ها، بخشی از احادیثی این

فرمود:  شنیدم که می اهللا د: از رسولگوی می حدیثی بدین مضمون که ابوهریره
شوند که پیشانی و اندام وضویشان  امت من روز رستاخیز در حالی فرا خوانده می«

تر  خواهد این سفیدي و درخشش را بیش ؛ لذا هرکس که می»ست سفید و نورانی
یعنی: پیشانی و اندام وضوي این امت در روز ». نماید، پس همین کار را بکند

 -الحمدهللا–است.  ي امت محمد درخشد. این، ویژه ست و می ورانیرستاخیز ن
َمم«فرموده است:  گونه که پیامبر همان

ُ ْ
َحٍد ِمْن األ

َ
یعنی:  )2(.»لَُ�ْم ِسيَما لَيَْسْت ِأل

». هاي دیگر ندارند یک از امت دارید که هیچ -در روز رستاخیز -اي  شما نشانه«
گر فضیلت  گرداند. این، بیان را متمایز می اي که روز رستاخیز امت محمد نشانه

شود. در این  دهد که اندام وضو روز قیامت، سفید و نورانی می وضوست و نشان می
تر نماید،  خواهد این سفیدي و درخشش را بیش هرکس که می«حدیث آمده است: 

 نیست؛ بلکه سخن ابوهریره این جمله، سخن پیامبر». پس همین کار را بکند
رسد؛.زیرا از ظاهرش چنین  نظر نمی شد و از جهت حکم شرعی، درست بهبا می

که صورت انسان  تر بگرداند؛ حال آن آید که انسان صورتش را بلندتر یا طوالنی برمی
ها محدود است و از طول به خَم پیشانی و زیر چانه. لذا در  از دو طرف به گوش

 .245صحیح مسلم، ش:  )1(
 .نقل از ابوهریره به 2471صحیح مسلم، ش:  )2(
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عنوان  که ان را از روي اجتهاد و بهباشد  می یابیم که این سخن، گفتار ابوهریره می
به همین نکته » نونیه«در  /قیم گونه که ابن نظر شخصی خویش گفته است. همان

 اشاره کرده است:
 فغدا يم�ه أولو العـرفـان   هــن كيسـقال ذا م وأبوهر�رة

 أيضا وهذا واضـح اتلبيان  �ن ـو�طالة الغرات ليس بمم
را  نظران آن خویش گفته است که صاحب ي این را از اندیشه ابوهریره«

دهند؛ روشن است که طوالنی کردنِ سفیدي و درخششِ چهره، ممکن  تشخیص می
 ».نیست
ها تا آرنج و نیز شستن پاها تا دو  هر حال اهللا متعال شستن وضو و دست به

قوزك را بر ما فرض نموده است؛ یعنی: انتهاي هر یک از اندام وضو مشخص 
ست که مسلمانان در روز رستاخیز در حالی به میدان  ن افتخار کافیباشد و همی می

گر فضیلت وضوست  درخشد. این حدیث، بیان هایشان از آثار وضو می بیایند که بدن
دهد که آن روز  کند و نشان می و برانگیخته شدن در روز رستاخیز را نیز ثابت می

شوند و  فرا خوانده می ي اعمال خویش یا کتابشان ها به سوي نامه ي امت همه
 اند یا خیر؟ گردند که آیا کتابشان را تصدیق کرده بازخواست می

گوید:  می باشد؛ بدین مضمون که ابوهریره می دومین حدیث نیز از ابوهریره
زیورِ مؤمن (در روز «فرمود:  شنیدم که می از دوست و یار محبوب خویش

منظور از زیور، ». رسد می جا ست که آب وضویش به آن رستاخیز) تا جایی
  بندهایی از سیم و زر و مروارید است که در آخرت، مردان و زنان مؤمن با آن دست

 فرماید: گونه که اهللا متعال می گردند؛ همان آراسته می

ْ وَُحلُّوٓ ﴿ َساوِرَ  ا
َ
ةٖ  ِمن أ   ]  ٢١: اإلنسان[  ﴾فِضَّ

 شوند و به دستبندهاي سیمین آراسته می

 فرماید: و می
َساوِرَ  ِمنۡ  �ِيَها نَ ُ�َلَّوۡ ﴿

َ
   ]٢٣:  احلج[ ﴾٢٣ َحرِ�رٞ  �ِيَها َوِ�َاُسُهمۡ  �ۖ لُؤٗ َولُؤۡ  َذَهبٖ  ِمن أ

 شوند. و در بهشت با دستبندهایی از طال و مروارید آراسته می
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شک  دهند. بی ست که در بهشت مردان و زنان مؤمن می ها، انواع زیورآالتی این
ست که بر  اي گونه رین و مرواریدها و گوهرهاي بهشتی بهبندهاي سیمین، ز که دست

گاه که در کنار هم چیده شوند، زیبایی و  افزاید و آن جمال و زیبایِی اهل بهشت می
 جمالی دوچندان دارند.

آري! روز قیامت اندامِ وضوي هر مؤمنی آراسته به زیورآالتی از طال، نقره و 
گر فضیلت وضوست.  ننده دارد. این، بیانک مروارید است که درخشش و جمالی خیره

 ي نیکوکاران و بهشتیان قرار دهد. امید است که اهللا متعال ما در جرگه
گوید:  می ست بدین مضمون که عثمان بن عفان و حدیث سوم، حدیثی

را کامل و نیکو بگرداند، گناهانش از بدن  هرکس وضو بگیرد و آن«فرمود:  اهللا رسول
 ».ریزد هایش بیرون می اخنوي، حتی از زیر ن

اي که فروریختن گناهان انسان از جایی  گونه ي گناهان است؛ به لذا وضو، کفاره
هایش را در پی دارد. این احادیث و امثال آن، نشان  بس کوچک، یعنی از زیر ناخن

هاست؛ لذا شایسته است که انسان با وضو  دهد که وضو، یکی از برترین عبادت می
را داشته باشد؛ یعنی با حضور دل و  قرب و نزدیکی جستن به اهللاگرفتن، قصد ت

دهد؛ همین فرمان که اهللا  را انجام می با این احساس وضو بگیرد که فرمانِ اهللا
 فرماید: متعال می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا ا ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ   ]  ٦: ةد املائ[  ﴾وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا

 کنید، صورتتان را بشوییداي مؤمنان! هنگامی که قصد نماز می

پیروي  اهللا چنین با این احساس وضو بگیرد که با انجامِ این عمل، از رسول هم
این عمل، برخورداري از پاداش  یاد داشته باشد که قصدش از انجام کند و نیز به می

اهد یافت؛ در نتیجه وضوي درست و ست و در برابر این کار نیک، پاداش خو هیال
 گیرد. کاملی می

*** 
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اَل: َرأيُت رسوَل اهللا -١٠٣٤
َ
اَل:  وعنه ق

َ
 ِمْثَل ُوُضوِ� َهَذا، ُ�مَّ ق

َ
أ أ «تََوضَّ َمْن تََوضَّ

ةً 
َ
 الَمْسجِد نَافِل

َ
َم ِمْن َذنْبِِه، َوَ�نَْت َصالَتُُه َوَمْشُيُه إىِل ُ َما َ�َقدَّ َذا، ُغِفَر هلَ

َ
[روایت  ».هك

 )1(مسلم]
را دیدم که مانند این وضو من،  گوید: رسول اهللا می عثمان بن عفان ترجمه:

اش  چنین وضو بگیرد، گناهان گذشته هرکس این«وضو گرفت و سپس فرمود: 
شود و نماز و رفتنش به سوي مسجد، نیکی و پاداشی افزون بر آمرزش  آمرزیده می
 ».آید شمار می گناهانش به

يب هر�رةو -١٠٣٥
َ
ُمْؤِمُن «قال:  اهللاأنَّ رسوَل  عن أ

ْ
ُمْسلِم، أو ال

ْ
عْبُد ال

ْ
 ال

َ
أ إَذا تَوضَّ

اء، 
ْ
ْطِر امل

َ
اء، أْو َمَع آِخر �

ْ
َْها بعينِه َمَع امل فَغسَل وْجَهُه خرج ِمْن وَْجِهِه لُكُّ خِطيئٍة نظر إيِلَ

إَِذا َغَسل يديِه َخرج ِمْن يديِْه لُكُّ َخِطْيَئٍة اكنَ 
َ
اء،  ف

ْ
ْطِر امل

َ
و مع آِخِر �

َ
َماءِ أ

ْ
بطشْتَها يداُه مع ال

َماءِ َحىتَّ 
ْ
ْطِر ال

َ
ْو مع آِخِر �

َ
اءِ أ

ْ
إَِذا غسَل رِجلْيِه َخرَجْت لُكُّ َخِطْيَئٍة مَشْتها رِْجالُه مع امل

َ
ف

نُوِب   من اذلُّ
ً
 )2([روایت مسلم] ».ْ�ُرج نِقيا

ي مسلمان یا مؤمن،  هرگاه بنده: «فرمود اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
شوید، هر گناهی که با نگاه چشمانش به حرام  گیرد و صورتش را می وضو می

گاه که  ریزد. و آن اش می ي آن از چهره مرتکب شده است، با آب یا با آخرین قطره
شوید، هر گناهی که با دستانش انجام داده است، با آب یا آخرین  دستانش را می

شوید، هر گناهی  گردد و هنگامی که پاهایش را می ، از دستانش خارج میي آن قطره
ي آن، از پاهایش محو   که با پاهایش به سوي آن قدم برداشته، با آب یا آخرین قطره

 ».گردد که آن شخص از گناهان، پاك می شود تا این می
 شرح

ثمان مؤلف این احادیث را در فضیلت وضو ذکر کرده است؛ از جمله: حدیث ع
سان که دو دستش را تا مچ سه بار  که آن بزرگوار وضو گرفت؛ بدین بن عفان

گاه صورتش را سه بار  شست و سپس سه بار قرقره و سه بار استنشاق کرد و آن

 .229یح مسلم، ش: صح )1(
 آمده است. (مترجم)] 131ي  شماره تر به . [این حدیث، پیش244صحیح مسلم، ش:  )2(
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گاه با دو دوستش سرِ خود را  شست؛ سپس سه بار دستانش را تا آرنج شست و آن
عقب کشید و سپس برگرداند و مسح کرد؛ بدین ترتیب که دستانش را روي سر به 

هایش را مسح کشید و سپس پاهایش را سه پار تا قوزك شست و گفت:  گوش
ث ِ�يِهَما َ�ْفَسُه ُغِفَر «فرمود:  اهللا رسول َعتَْ�ِ ال ُ�َدِّ

ْ
َْو وُُضوِ� َهَذا ُ�مَّ َص�َّ َر�

َ
� 

َ
أ َمْن تَوَضَّ

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

جا  تا آن -س مانند این وضوي من وضو بگیرد و هرک«یعنی:  )1(.»هل
اش آمرزیده  وسوسه و ریا به خود راه ندهد، گناهان گذشته -که در اختیارِ اوست

دهد و گناهان  ست؛ اما انسان این عمل را انجام می اي عملِ بسیار ساده». شود می
 گردد. الحمدهللا. اش مغفرت می گذشته

اند که مستحب است: انسان پس از  ردهعلما از این حدیث چنین برداشت ک
شود؛ فرقی  وضوي کامل دو رکعت نماز بخواند که اصطالحاً سنت وضو نامیده می

کند که چه زمانی باشد: صبح باشد یا بعد از ظهر، روز باشد یا شب، بعد از نماز  نمی
کند؛ زیرا این نماز، داراي سبب است و  صبح باشد یا پس از نماز عصر؛ فرقی نمی

 آمده است:  منوعیت زمانی ندارد. در حدیث عثمانم
َ

َوَ�نَْت َصَالتُُه َوَمْشيُُه إىِل
و نماز و رفتنش به سوي مسجد، نیکی و پاداشی افزون بر «یعنی: ». الَمْسجِد نَافِلَةً 

جا بدین معنا نیست که نمازش، نماز  نافله در این». آید شمار می آمرزش گناهانش به
خواند، نماز فرض باشد. لذا نافله، در  بسا نمازي که می زیرا چه شود؛ نفل محسوب می

، افزونی و »نفل«جا چیزي افزون بر آمرزش گناهان اوست. زیرا معناي لغوي  این
گونه که اهللا متعال  شود. همان زیادت است و به عمل افزون بر واجب، نفل گفته می

 فرماید: می

ۡ ٱ َوِمنَ ﴿ دۡ  لِ �َّ    ]  ٧٩: اإلرساء[  ﴾لََّك  افِلَةٗ نَ  ۦبِهِ  َ�َتَهجَّ
ي  و پاسی از شب را براي نماز و تالوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب، ویژه

 توست.

گوید:  می حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره /سپس مؤلف
گیرد و صورتش را  ي مسلمان یا مؤمن، وضو می هرگاه بنده«فرمود:  اهللا رسول

هر گناهی که با نگاه چشمانش به حرام مرتکب شده است، با آب یا با  شوید، می

 . [مترجم]159نگا: صحیح بخاري، ش:  )1(
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یا » با آب«راوي شک کرده است که فرمود: ». ریزد اش می ي آن از چهره آخرین قطره
 ».ي آب با آخرین قطره«

شوید، هر گناهی  گاه که دستانش را می و آن«ي این حدیث آمده است:  در ادامه 
ي آن، از دستانش خارج  است، با آب یا آخرین قطره که با دستانش انجام داده

شوید، هر گناهی که با پاهایش به سوي آن قدم  گردد و هنگامی که پاهایش را می می
که آن شخص از  شود تا این ي آن، از پاهایش محو می  برداشته، با آب یا آخرین قطره

راستی چه کسی  بهگر فضیلت وضوست؛ اما  این هم نشان )1(».گردد گناهان، پاك می
یاد دارد و یا چه کسی با چنین احساسی وضو  هنگام وضو گرفتن، این فضیلت را به

گیرد؟ شاید این پرسش مطرح شود که آیا اگر کسی، با استحضار این فضیلت و با  می
شود یا خیر؟  بدونِ چنین درك و احساسی وضو بگیرد، از این پاداش برخوردار می

ویش چه با استحضار این فضیلت باشد و چه بدون ظاهراً چنین است که وض
استحضار و یادآوريِ آن، باز هم ثواب و فضیلت خود را دارد؛ اما بدون شک اگر 

تر و بهتر  باشد، کامل همراهوضو گرفتن با استحضار و با چنین درك و احساسی 
و ثواب  طر داشته باشد، به اجرخا است؛ زیرا اگر هنگام وضو گرفتن، این پاداش را به

چنین پاداشی به او خواهد داد؛  کند که اهللا گردد و یقین می تر امیدوار می هی بیشال
بر عکسِ کسی که از این فضیلت غافل است. اما امیدواریم که اهللا متعال این پاداش را 

 گیرد نیز منظور بفرماید. خاطر انجام تکلیف، وضو می براي کسی که صرفاً به
*** 

وٍم ُمْؤِمنَِ�، «أىت املقربة، َ�َقاَل:  رسول اهللا وعنه : أنَّ  -١٠٣٦
َ
ْيُ�ْم َداَر ق

َ
الَُم َعل السَّ

ْ�َنا إْخواَ�َنا
َ
ْد َرأ

َ
ْسَنا إْخَوانََك يَا رسول ». َو�نَّا إْن َشاَء اُهللا بُِ�ْم الَِحُقوَن، َوِدْدُت �نَّا ق

َ
قالوا: أَول

اَل: 
َ
ْم يَأتُوا َ�ْعدُ أْ�ُتْم أْصَحايِب، َو�ْخَواُ�َنا ا«اهللا؟ ق

َ
ِيَن ل

َّ
ْم يَأِت َ�ْعُد ». ذل

َ
 َمْن ل

ُ
ْيَف َ�ْعرِف

َ
قالوا: ك

ست: منظور از آمرزش گناهان، بخشیده شدن گناهان صغیره است؛ نه کبیره. به دلیل حدیثی  گفتنی )1(
 «فرموده است:  اهللا رسول روایت کرده که 233ي  شماره که مسلم، به

َ
ُْمَعُة إىِل

ْ
َْمُس َواجل

ْ
لََواُت اخل الصَّ

 َرَمَضاَن 
َ

ُْمَعِة َوَرَمَضاُن إىِل
ْ
اركَ اجل كَ  اْجتُنِبَِت  َما بَيْنَُهنَّ  لَِما ةٌ فَّ

ْ
گانه و نماز  نمازهاي پنج«یعنی: ». بَائِرال

ها  ست که در میان آن ي گناهانی ي دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدي، هر یک کفاره جمعه تا جمعه
 ]مترجم[». دها پرهیز شو شود؛ البته غیر از گناهان بزرگ که باید از آن انجام می
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تَِك يَا َرسوَل اهللا؟ َ�َقاَل:  مَّ
ُ
ٌة َ�ْ�َ َظْهَرْي َخْيٍل «ِمْن أ

َ
ل ُ َخيٌل ُغرٌّ ُ�َجَّ ْو أنَّ رَُجالً هلَ

َ
أَرأيَْت ل

ُه؟
َ
 َخْيل

ُ
اَل: قالوا: بََ� يَا رس» ُدْهٍم ُ�ْهٍم، أال َ�ْعرِف

َ
لَ� ِمَن «ول اهللا، ق ُهْم يَأتُوَن ُغّراً ُ�َجَّ فإ�َّ

َرُطُهْم ىلَعَ احَلْوِض 
َ
 )1([روایت مسلم]». الُوُضوءِ، وأنَا ف
سالم بر شما «به قبرستان رفت و فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:

ا خواهیم پیوست. اي مؤمنان ساکن در این سرا! و ما هر زمان که اهللا بخواهد، به شم
خدا! آیا  اي رسول«عرض کردند:  #اصحاب». دیدیم دوست داشتم برادران خود را می

شما دوستان و یاران من هستید؛ و برادران ما، «فرمود: » مگر ما برادران شما نیستیم؟
دسته از امت خویش  خدا! چگونه آن گفتند: اي رسول». اند کسانی هستند که هنوز نیامده

هاي یک مرد با  به من بگویید: اگر اسب«شناسی؟ فرمود:  اند، می ز نیامدهرا که هنو
رنگ باشند، آیا آن مرد اسبان  اي سیاه و هم پیشانی و دست و پاي سفید در میان گله

ها با سیما و اندامی سفید و  آن«خدا! فرمود:  گفتند: بله، اي رسول» شناسد؟ خود را نمی
 ».ام ن، پیشاپیش آنان سرِ حوض کوثر ایستادهآیند و م نورانی در اثر وضو می

 شرح
 اهللا گوید: رسول می حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره /مؤلف

َالُم َعلَيُْ�ْم َداَر قَوٍم ُمْؤِمِنَ�، َو�نَّا إْن َشاَء اُهللا بُِ�ْم «به قبرستان رفت و فرمود:  السَّ
ساکن در این سرا! و ما هر زمان که اهللا  سالم بر شما اي مؤمنان«؛ یعنی: »الَِحُقونَ 

 ».بخواهد، به شما خواهیم پیوست
مسلمان بودند و هنوز  ابتدا از رفتن به قبرستان منع نمود؛ زیرا مردم تازه پیامبر
ي قبور دچار  رفت که به شرك و فتنه هایی به قبور داشتند و بیمِ آن می وابستگی

آنان را به زیارت  اهللا شان نهادینه شد، رسولهای که ایمان در دل شوند. اما هنگامی
ُرنَا «قبور دستور داد و فرمود:  إِ�ََّها تَُذكِّ

ُكنُْت َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن ِز�اَرة الُقبُوِر فَُزوُروُها؛ فَ
کردم؛ اما اینک به زیارت  تر شما را از زیارت قبور، نهی می پیش«یعنی:  )2(.»بِاآلِخَرةِ 

». اندازد بروید؛ زیرا رفتن به قبرستان، ما را به یاد آخرت می -یعنی به قبرستان -قبور

 .249صحیح مسلم، ش: )1(
ي  شماره تر به . [این حدیث پیش) به نقل از بریده بن حصیب1977، 977صحیح مسلم، ش: ( )2(

 آمده است. (مترجم)] 586
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ُر اآلِخَرةَ «و در روایتی آمده است:  ». زیارت قبور، یادآورِ آخرت است«؛ یعنی: »تَُذكِّ
امتش را به رفتن به قبرستان دستور داد و حکمتش را بیان نمود؛  سان پیامبر بدین

آورد که سرانجام،  یاد می رفتن به قبرستان بهرود، با  انسانی که بر روي زمین راه می
بسا انسان،  رسد؟ چه روز چه زمانی فرا می داند که آن رود؛ اما نمی درون این خاك می

بامداد یک روز روي زمین است و شامگاه همان روز، زیرِ خروارها خاك؛ و یا 
لذا رفتن  گیرد! کند و فردایش در شکم خاك قرار می شامگاه را روي زمین سپري می

رود، به  که انسان به قبرستان می اندازد. هنگامی به قبرستان انسان را به یاد آخرت می
سفره بودند و با او بر سر  اندیشد که دیروز با او هم پدر، عمو، همسر یا برادرش می

خندیدند و با او در ناز و نعمت بودند؛  آشامیدند؛ با او می خوردند و می یک سفره می
ک در قبرهایشان در گرو اعمال خویش هستند. و بدین ترتیب سال گذشته را اما این

بردند  آورد که در چنین وقتی با هم، و خوش و خرم بودند و از دنیا لذت می یاد می به
اند و در گرو کردار  اند و دنیا را ترك گفته ها رفته گذراندند؛ اما اینک آن و خوش می

بیند؛ چه خوب باشد و چه  را می جام دهد، آنخویش هستند؛ هرکس هر کاري که ان
بد. لذا رفتن به قبرستان، یادآورِ آخرت است؛ پس گهگاهی به قبرستان بروید و به 

داند؛ گویا  تعدادشان را می اند و تنها اهللا ي خاك خفته ها بنگرید که در سینه این
روز و فرداست که همین دیروز با ما بودند و اینک در درون زمین هستند! یا اهللا! ام

ي  ها بخوابیم و خروارها خاك روي ما بریزند. لذا به فرموده هریک از ما در کنار این
گهگاهی به  اهللا رو رسول : رفتن به قبرستان یادآورِ آخرت است. از ایناهللا رسول

َالُم «کرد:  گفت و برایشان دعا می رفت و به اهل بقیع سالم می قبرستان بقیع می السَّ
اهللا بهتر » سالم بر شما اي مؤمنان ساکن در این سرا!«؛ یعنی: »يُْ�ْم َداَر قَوٍم ُمْؤِمِن�َ َعلَ 
گفت و آنان نیز  به آنان سالم می رسد که پیامبر نظر می داند؛ اما چنین به می
ها  مورد است؛ اما آن شنود، بی شنیدند؛ زیرا مورد خطاب قرار دادن کسی که نمی می

َالُم َعلَيُْ�ْم َداَر قَوٍم «فرمود:  دهند. زیرا در قبرهایشان هستند. میتوانند جواب  نمی السَّ
سالم بر شما اي مؤمنان ساکن در این «؛ یعنی: »ُمْؤِمِنَ�، َو�نَّا إْن َشاَء اُهللا بُِ�ْم الَِحُقونَ 

درست  آري؛ پیامبر». سرا! و ما هر زمان که اهللا بخواهد، به شما خواهیم پیوست
َو�نَّا إْن َشاَء اُهللا «فرمود:  پیوندد. لذا می میرد و به مردگان می اي می ر زندهفرمود؛ ه
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فرمود:  اما چرا می». پیوندیم شاءاهللا ما به شما می و ان«؛ یعنی: »بُِ�ْم الَِحُقونَ 
ست؟! علما  ؛ در صورتی که مردن و پیوستن به مردگان، امري قطعی»شاءاهللا ان«

هاي گوناگونی دارند؛ اما دیدگاه صحیح، این است که  یدگاهباره د اهللا در این رحمهم
صورت معلّق وجود ندارد؛  یا گفتن این عبارت به »شاءاهللا ان«هیچ اشکالی در گفتن 

جا به معناي نقضِ این واقعیت نیست؛ بلکه به معناي  در این »شاءاهللا ان«زیرا گفتن 
رت دیگر: معنایش، این است که ست. به عبا هیل کردن مردن به اراده و مشیت الموکو

پیوندیم؛ زیرا  ، یعنی هر زمان که اهللا بخواهد، به شما میي اهللا ما به خواست و اراده
دهد؛  کند و فرمان می خواست، خواست اوست و اوست که هرچه بخواهد، اراده می

کند. آیا مگر  ي هرکس که بخواهد، تدبیر می هرچه بخواهد و درباره آري! اهللا
 نفرموده است: اهللا

ُ ٱ َصَدَق  لََّقدۡ ﴿ ِ  يَالرُّءۡ ٱ رَُسوَ�ُ  �َّ ۡ ٱ ُخلُنَّ َ�َدۡ  ّقِ� �َۡ ٱب ٓ  إِن َرامَ �َۡ ٱ ِجدَ َمسۡ ل ُ ٱ ءَ َشا َّ� 
ِ�نَ  رُُءوَسُ�مۡ  ُ�َّلِقِ�َ  َءاِمنِ�َ     ]٢٧: الفتح[  ﴾َوُمَقّ�ِ

من و در حالی که موي سرتان اهللا ای شاء راستی اهللا، رؤیاي پیامبرش را تحقق بخشید که ان به
 اید، وارد مسجدالحرام خواهید شد. را تراشیده و کوتاه کرده

ذکر  »شاءاهللا ان«به مسجدالحرام را با قید  #یعنی اهللا متعال ورود اصحاب
تأکید نمود و » نون«و » الم«فرمود؛ اگرچه بر ورودشان به مسجدالحرام، با قسم و 

گاه که  رو آن ست. از این به مسجدالحرام قطعی سان روشن گردید که ورودشان بدین
 به پیامبر و یارانش بازگردند، عمر اهللا در صلح حدیبیه قرار شد که رسول

شویم و کعبه را طواف  عرض کرد: آیا مگر شما نفرمودید که وارد مسجدالحرام می
ار را فرمود: آري؛ اما آیا مشخص کردم که همین امسال این ک اهللا کنیم؟ رسول می
ي کعبه را طواف  روي و خانه کنیم؟ لذا مطمئن باش که به مسجدالحرام می می
در دعاي زیارت قبور، بدین معنا نیست که در پیوستن  »شاءاهللا ان«کنی. لذا گفتنِ  می

به مردگان شک و تردید وجود دارد؛ بلکه بدین معناست که پیوستِن ما به شما در 
بستگی دارد؛ یعنی هر زمان که اهللا  و مشیت اهللا اختیار خودمان نیست و به اراده

دوست داشتم برادران خود را «فرمود:  اهللا پیوندیم. سپس رسول بخواهد، به شما می
آرزو کرد که برادران خویش را ببیند؛ امید است که  اهللا اهللا! رسول سبحان». دیدیم می
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اي «عرض کردند:  #ها قرار دهد. اصحاب ي این ي ما را در جرگه همه اهللا
؛ »شما یاران و دوستان من هستید«فرمود: » خدا! آیا مگر ما برادران شما نیستیم؟ رسول

دوست، هم برادرِ انسان است و هم چیزي فراتر از آن. و برادر، برادر است و بس. 
هم دوستان  #ترید. لذا صحابه یعنی: به من نزدیک». شما یاران من هستید«فرمود: 
، فقط #هاي پس از صحابه دند و هم برادران آن بزرگوار؛ و نسلبو اهللا رسول

 آیند. شمار نمی هستند و یاران او به دوستانِ پیامبر
اي «عرض کردند:  #اصحاب». دیدیم دوست داشتم برادران خود را می«فرمود: 

شما یاران و دوستان من «پاسخ داد: » خدا! آیا مگر ما برادران شما نیستیم؟ رسول
اند،  یعنی کسانی که مرا ندیده». اند و برادران ما، کسانی هستند که هنوز نیامده هستید؛

ي توست؛ یا اهللا! ما را بر  ي حمد و ستایش ویژه آورند. یا اهللا! همه اما به من ایمان می
که آن  آورند و با این ایمان می اهللا قدم بگردان. ایشان به رسول توحید و ایمان ثابت

ي اهللا متعال است؛ باورشان به  راستی فرستاده اند، باور دارند که به دهبزرگوار را ندی
ها  خدا! چگونه این اند. گفتند: اي رسول ست که گویا او را دیده اي گونه به اهللا رسول

در پاسخشان، مردي را مثال زد که  اهللا شناسی؟ رسول اند، می را که هنوز نیامده
رنگ آمیخته  اي سیاه و هم اش با گله ید دارد و گلهاسبانی با پیشانی و دست و پاي سف

گفتند: بله، اي » شناسد؟ آیا آن مرد اسبان خود را نمی«شوند؛ سپس پرسید:  می
که اثرِ  )1(»آیند امت من با سیما و اندامی سفید و نورانی می«خدا! فرمود:  رسول

، روز قیامت دهد که این امت رساند و نشان می وضوست. این هم فضیلت وضو را می
ها و پاهایی سفید و درخشان که اثر وضوست، به میدان  هاي نورانی و دست با چهره

سان امت این پیامبر  شناسند و بدین آیند و مردم در آن روز بزرگ آنان را می حشر می
خواهم که به  شوند. از اهللا متعال می ي انحصاري شناخته می با این نشانه بزرگوار

ي ما را در چنین سیمایی محشور بفرماید و در ظاهر  خویش همهلطف و بزرگواري 
 یقین که اهللا بر هر کاري تواناست. بگرداند؛ به و باطن، ما را جزو امت محمد

*** 

و نیز صحیح  نقل از ابوهریره ) به249، 247؛ و مسلم، ش: (136ش: ر.ك: صحیح بخاري،  )1(
 .نقل از حذیفه به 248مسلم، ش: 
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اَل:  اهللاوعنه أنَّ رسوُل  -١٠٣٧
َ
َ�م ىلع ما َ�ْمُحو «ق

ُّ
َطايا، و�ْرَ�ُع بِِه  اهللاأال أدل

ْ
بِِه اخل

رجات؟  «، قال: اهللاا رُسوَل قالوا: ب� ي» ادلَّ
َ

َُطا إىِل
ْ

ةُ اخل
ْ

رث
َ
ِ و� َماَكرِه

ْ
ُوضوِء ىلع ال

ْ
إسباغ ال

ذلُِ�ُم الّرَ�اُط 
َ
ذلُِ�ُم الّرَ�اُط ف

َ
الةِ، ف الةِ بْعِد الصَّ َساِجد، وانْتَِظاُر الصَّ

ْ
 )1([روایت مسلم] ».امل

ایی آیا شما را به کاري راهنم«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
گفتند: بله، اي » برد؟ کند و درجات شما را باال می کنم که اهللا با آن، گناهان را محو می

هاي زیاد به سوي مساجد و پس  ها و گام تکمیل وضو در سختی«رسول خدا! فرمود: 
از هر نمازي به انتظار نماز بودن؛ چنین اعمالی، مانند جهاد در راه اهللا، ارزشمند و 

 ».ن اعمالی، مانند جهاد در راه اهللا، ارزشمند و پرفضیلت استپرفضیلت است؛ چنی

يب مالك األشعري -١٠٣٨
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
ُهوُر َشْطُر اإليَمانِ : «قال: ق  ».الطُّ

 )2(تر به صورت مفصل در باب صبر گذشت.] [روایت مسلم؛ این حدیث پیش
کیزگی، نصف ایمان پا«فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابومالک اشعري ترجمه:

 ».است
اشاره کرد که  توان به حدیث عمرو بن عبسه [نووي: و در همین باب می

تر در پایانِ باب امید به رحمت پروردگار گذشت که حدیثی بزرگ است و  پیش
 مواردي از خیر و نیکی را در خود دارد.]

اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وََ�ْن ُ�َمَر بِْن اخلَّطاِب  -١٠٣٩
َ
 َ�ُيْبلُغ مَ «ق

ُ
أ  -ا ِمْنُ�ْم ِمْن أَحٍد َ�َتَوضَّ

يُْسبِغُ 
َ
ْو ف

َ
داً � الُوُضوَء، ُ�مَّ َ�ُقوُل: أشَهُد أْن ال  -أ ُ، وَأْشَهُد أنَّ ُ�َمَّ

َ
إِال اُهللا وَْحَدهُ ال رَشِ�َك هل

بَْواُب اجَلنَِّة اثلََّما�َِيُة يَْدُخُل 
َ
ُ أ

َ
تَِحْت هل

ُ
 ف

َّ
ُ؛ إِال

ُ
�َِّها َشاءَ  َ�ْبُدهُ َوَرُسوهل

َ
 )3([روایت مسلم] ».ِمْن �

ِر�نَ ا�َّ«وزاد الرتمذي:  ِ� ِمَن الُمَتَطهِّ
ْ
ِ� ِمَن اتلَّوَّا�َِ�، َواْجَعل

ْ
 )4(». اْجَعل

هرکس از شما وضو بگیرد «فرمود:  گوید: پیامبر می عمر بن خطاب ترجمه:
إِال اُهللا وَْحَدُه ال � أْن ال "أشَهُد گاه بگوید:  و وضویش را درست و کامل بگرداند، آن

 آمده است. (مترجم)] 133ي  شماره تر به . [این حدیث پیش251صحیح مسلم، ش:  )1(
 . (مترجم)]26ي  . [نگا: حدیث شماره223صحیح مسلم، ش:  )2(
 .251صحیح مسلم، ش:  )3(
 .48ش:  /ح الترمذي، از آلبانینگا: صحی )4(
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"ُ
ُ

داً َ�بُْدُه َورَُسوهل ُ، َوأْشَهُد أنَّ ُ�َمَّ
َ

�َك هل ي بهشت به روي او  گانه درهاي هشت رَشِ
 ».خواهد، وارد بهشت گردد شود تا از هر کدام که می گشوده می

ِ� ِمَن اتلَّوَّاا�َّ«ترمذي، افزون بر این الفاظ آورده است: 
ْ
ِ� ِمَن  اْجَعل

ْ
�َِ�، َواْجَعل

ِر�نَ   )1(.»الُمتََطهِّ
 شرح

باره گذشت که  تر نیز حدیثی در این این احادیث در بیان فضیلت وضوست؛ پیش
ما، در شرح آن به موضوع زیارت قبور پرداختیم و یادآور شدیم که رفتن به قبرستان، 

ن به قبرستان، براي ست: زیارت قبور یا رفت اندازد. گفتنی انسان را به یاد آخرت می
روند، نفرین کرده  زنانی را که به زیارت قبور می زنان جایز نیست؛ زیرا پیامبر

روند و نیز کسانی را که قبرها را  زنانی را که به قبرستان می پیامبراست؛ زیرا 
که روي قبرها، چراغ  دهند، نفرین کرده و بر آنان گاه و محل عبادت قرار می سجده

د، لعنت فرستاده است. علتش، این است که زن تحت تأثیر احساسات کنن روشن می
رو ممکن  گونه که باید کنترل کند؛ از این تواند عواطفش را آن خویش قرار دارد و نمی

است شیون و زاري کند یا به سر و صورتش بزند و یا فریاد و فغان سر دهد. علت 
رود که افراد  لذا بیمِ آن میست؛  ها خالی دیگرش، این است که معموالً قبرستان

رود، به راه بیفتند و این،  سر به دنبال زنی که به قبرستان می طلب و سبک فرصت
روند،  زنانی را که به قبرستان می رو پیامبر ست. از این ساز فتنه و فساد اخالقی زمینه

د زیارت، قص طور اتفاقی، نه به ست که اگر گذرِ زن به نفرین کرده است. قابل یادآوري
به قبرستان بیفتد، ایرادي ندارد که همانند مردان، بایستد و بر اهل قبرستان سالم کند 

که از روي قصد نیست، با  و دعا نماید. یعنی: عبور اتفاقیِ زن از قبرستان، هنگامی
چنین باید دانست که مردگان  کند. هم رفتن وي از روي قصد به قبرستان فرق می

اند، براي خودشان نیز مالک هیچ  هم نیکوکار و پرهیزگار بوده خفته در قبر، هرچه
که به  نفع و زیانی نیستند و هیچ کاري از آنان ساخته نیست؛ تا چه رسد به این

فریاد  که آنان را به کنیم؛ نه این  رو براي آنان دعا می دیگران نفع یا زیانی برسانند؛ از این

شریک است، وجود ندارد و  دهم که معبود راستینی جز اهللا که یکتا و بی شهادت می« ي دعا: ترجمه )1(
 ».کنندگان و پکیزگان قرار بده ي اوست؛ یا اهللا! مرا در شمارِ توبه دهم که محمد، بنده و فرستاده گواهی می
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برایشان دعا کرد؛ پس، مردگان نه در  پیامبرتر گذشت،  گونه که پیش بخوانیم. همان
فریاد خوانده شوند؛  موقعیتی هستند که از آنان دعا بخواهیم و نه وضعیتی دارند که به

 فرماید: رسانند و هیچ کاري از آنان ساخته نیست. اهللا متعال می زیرا هیچ نفعی نمی

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن أ ْ يَدۡ  ِممَّ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعوا  َوُهمۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ۥٓ َ�ُ  َتِجيُب �َسۡ  �َّ  َمن �َّ

ْ  �َّاُس ٱ ُحِ�َ  �َذا ٥ فِلُونَ َ�ٰ  �ِِهمۡ ُدَ�ٓ  َعن عۡ  لَُهمۡ  َ�نُوا
َ
ٓ أ ْ  ءٗ َدا  بِعَِباَدتِِهمۡ  َوَ�نُوا

   ]٦  ،٥: االحقاف[  ﴾٦ فِرِ�نَ َ�ٰ 
خواند که تا روز قیامت  د میفریا تر از کسی نیست که کسانی جز اهللا را به کس گمراه و هیچ

گویند و آنان (=معبودان باطل) از دعا و درخواست ایشان  نیز درخواستش را پاسخ نمی
شوند، معبودان باطل، دشمن ایشان خواهند بود  خبرند. و هنگامی که مردم برانگیخته می بی

 ها خواهند گشت. و منکر عبادت این

 فرماید: می و

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ �َسۡ  َ�  ُعوُهمۡ تَدۡ  إِن ١٣ ِم�ٍ قِطۡ  ِمن لُِكونَ َ�مۡ  َما ۦُدونِهِ  نمِ  ُعونَ تَدۡ  �َّ  َمُعوا
ْ  َولَوۡ  َءُ�مۡ ُدَ�ٓ  ْ سۡ ٱ َما َسِمُعوا  َوَ�  كُِ�مۚۡ �ِِ�ۡ  ُفُرونَ يَ�ۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  لَُ�ۡمۖ  َتَجابُوا

    ]١٤  ،١٣: فاطر[  ﴾١٤ َخبِ�ٖ  ُل ِمثۡ  يُنَّبُِئَك 
ي خرما نیز نیستند. اگر آنان  خوانید، مالک پوست نازك هسته (به فریاد) میکه جز اهللا  و آنان

دهند و روز  شنوند و اگر بشنوند، پاسختان را نمی ي شما را نمی را بخوانید، دعا و خواسته
کس مانند پروردگار دانا، تو را (از حقایق و فرجام  کنند و هیچ قیامت شرك شما را انکار می

 ازد.س امور) باخبر نمی

در این باب آورده است؛  /پردازیم که مؤلف و اینک به حدیث دیگري می
آیا شما را به کاري راهنمایی کنم که اهللا با آن، «فرمود:  گوید: پیامبر می ابوهریره

گفتند: بله، اي رسول خدا! » برد؟ کند و درجات شما را باال می گناهان را محو می
هاي زیاد به سوي مساجد و پس از هر نمازي  گام ها و تکمیل وضو در سختی«فرمود: 

به انتظار نماز بودن؛ چنین اعمالی، مانند جهاد در راه اهللا، ارزشمند و پرفضیلت است؛ 
 ».چنین اعمالی، مانند جهاد در راه اهللا، ارزشمند و پرفضیلت است

ها، این است که انسان به دلیل سرماي هوا  منظور از کامل کردن وضو در سختی
و در نتیجه سرد بودن آب، یا به علت دسترسی دشوار به آب در اثر بارش شدید 

رغم  شود؛ اما به باران، و یا به هر دلیلِ دیگري، براي وضو گرفتن متحمل سختی می
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گیرد. البته تحمل سختی براي وضو گرفتن، با  این شرایط سخت، وضوي کاملی می
یعنی اگر استعمال آب براي کسی مضر  کند؛ بار بودن آب براي انسان، فرق می زیان

که تحمل سختی براي وضو گرفتن، محو شدن  باشد، باید تیمم بگیرد. خالصه این
گناهان و رفع درجات را در پی دارد؛ اما این، بدین معنا نیست که انسان، خودش را 

 عمد در مشقت بیندارد و با وجود آبِ گرم، با آبِ سرد وضو بگیرد و بگوید: من، به
ي  تري به من برسد! چنین کاري، پایه گیرم تا اجر و ثواب بیش با آب سرد وضو می

 فرماید: شرعی ندارد؛ زیرا اهللا متعال می

ا﴿ ُ ٱ َعُل َ�فۡ  مَّ    ]  ١٤٧:  النساء[  ﴾َوَءاَمنُتمۡ  ُ�مۡ َشَكرۡ  إِن بَِعَذابُِ�مۡ  �َّ
 ا کاري نیست.گزار باشید و ایمان بیاورید، اهللا را با عذاب شماگر سپاس 

شخصی را دید که زیر آفتاب ایستاده بود؛ علتش را پرسید. گفتند: این  پیامبر
مرد را از این کار  آن مرد نذر کرده است که زیر آفتاب بایستد و به سایه نرود. پیامبر

باز داشت و دستور داد که به سایه برود. لذا براي انسان شایسته نیست که خودش را 
ترین  کردي داشته باشد؛ بلکه آسان مان هم نیافته است که چنین روياذیت کند و فر

اي جز تحمل مشقت نباشد، در  روشِ عبادت، برتر است؛ البته اگر براي عبادتی چاره
یابد؛ زیرا به اختیارِ  خاطر تحمل سختی و مشقت نیز پاداش می این صورت، به

 ي دیگري ندارد. خودش نیست و چاره
هاي فراوان به سوي مساجد نیز سبب  گامدیث آمده است، گونه که در ح همان

دهد که محل نماز جماعت، مساجد  محو گناهان و رفع درجات است. این، نشان می
هایش به سوي مسجد، فراوان باشد، اهللا متعال  ها. لذا کسی که گام است؛ نه خانه

هرگاه یکی «آمده است: برَد. در حدیثی  زداید و درجاتش را باال می گناهانش را از او می
از شما، وضوي درست و کاملی بگیرد و به مسجد برود و قصدي جز نماز نداشته و 

اي جز نماز، بلندش نکرده باشد، تا زمانی که وارد مسجد گردد، با هر قدمی که  انگیزه
گردد. و  شود، و یکی از گناهاش کم می دارد، یک درجه بر درجاتش افزود می برمی

رد مسجد شود، مادامی که در انتظار نماز نشسته، گویا در حالِ نماز است. هنگامی که وا
وضو یا باعث آزار  و فرشتگان براي کسی که در جاي نمازش نشسته تا مادامی که بی

گویند: یا اهللا! بر او رحم فرما و او را بیامرز؛ یا اهللا!  کنند و می کسی نشده است، دعا می
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بدین معناست که انسان همواره » ها به سوي مسجد اوانیِ گامفر« )1(».ي او را بپذیر توبه
به مسجد برود؛ اگرچه با مسجد فاصله داشته باشد و معنایش این نیست که انسان 

هایش را  که گام تر را براي رفتن به مسجد انتخاب کند یا این قصد مسیر طوالنی به
یش گام بردارد و راه تر از حد عادي بردارد. بلکه باید به روش عادي خو کوتاه

عنوان مثال: اگر دو مسیر براي رفتن به مسجد، پیشِ روي   تر را انتخاب نکند؛ به طوالنی
تر را انتخاب کنید. ولی  تر است، مسیر کوتاه شماست که یکی کوتاه و دیگري، طوالنی

ها  ي دیگري نباشد، روشن است که فراوانیِ گام  اگر مسجد، دور باشد و راه و چاره
 سوي مسجد، سبب زدوده شدن گناهان و باال رفتن درجات است. هب

، بدین معناست که وقتی از یک نماز فازغ »پس از هر نمازي به انتظار نماز بودن«
سان قلبمان به مسجد، وابسته است و  شدید، منتظر و مشتاقِ نمازِ بعدي باشید؛ بدین

هان و رفع درجات را در پی همواره به مسجد، تعلقِ خاطر داریم. این هم بخشش گنا
ي رباط در اصل به  واژه؛ »فَذِلُ�ُم الّرَ�اُط فَذِلُ�ُم الّرَ�اُط «فرمود:  اهللا دارد. رسول

جهاد کردن و جنگیدن با دشمن و آماده کردن ساز و برگ جنگی و بستن تجهیزات 
از  رود. لذا مفهوم حدیث شمار می شود و جزو برترین اعمال نیک به نظامی اطالق می

این قرار است که تکمیل وضو و رعایت پاکی و طهارت، و نیز اداي نماز، همانند 
 جهاد در راه اهللا متعال، ارزشمند و پرفضیلت است.

ست به معناي وسیله یا ابزار  جا، اسمی در این» رباط«ي  اند که واژه چنین گفته هم
 دارد. اه و معصیت بازمیطور تکمیل وضو و نماز نیز انسان را از انجام گن بستن؛ همین

 نیک کارهاي براي آمادگی مفهوم به که است »مرابطه« ي واژه ي خانواده هم »رباط«

 فرماید: می اهللا که گونه همان باشد؛ می آن بر بندي پاي و مداومت و

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ۡص ٱ َءاَمنُوا وا ُ�ِ  ْ ْ  وََصابُِروا ْ ٱوَ  َوَرابُِطوا َ ٱ �َُّقوا    ﴾٢٠٠ لُِحونَ ُ�فۡ  َعلَُّ�مۡ لَ  �َّ

  ]  ٢٠٠: آل عمران[ 
اي مؤمنان! شکیبایی کنید و پایداري نمایید و براي جهاد (و دیگري کارهاي نیک) آماده  

 باشید و تقواي اهللا پیشه سازید؛ باشد که رستگار شوید.

 گذشت. [مترجم] 11ي  ارهشم تر به ست که پیش دیثیمفهوم ح )1(
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فرمود:  را نقل کرده است که پیامبر سپس مؤلف حدیث ابومالک اشعري
ُهو« ُهورُ «ي  واژه». پاکیزگی، نصف ایمان است«؛ یعنی: »ُر َشْطُر اإليَمانِ الطُّ یا  »طُّ

پاکیزگی، شاملِ طهارت با آب، و تیمم و نیز پاکیِ قلب از شرك و شک، و کینه و 
ست که پاك  چنین شاملِ پاکی از دیگر چیزهایی بدخواهی نسبت به مسلمانان و هم

گیرد و هم طهارت  پاکیِ ظاهري را در برمی باشد. لذا هم طهارت و ها می شدن از آن
ي دیگر  و پاکی معنوي یا باطنی را. لذا طهارت و پاکیزگی، نصف ایمان است و نیمه

باشد؛ زیرا کمالِ هر چیزي  ایمان، آراسته شدن به اخالق نیکو و کارهاي شایسته می
فضایل و اي پاك شود و سپس با  به این است که ابتدا از هرگونه آلودگی و شائبه

اش  ها تکمیل گردد؛ به عبارت دیگر: کمالِ هر چیزي، دو نیمه دارد: یک نیمه ارزش
ي دیگرش، آراستگی به فضایل و  هاست و نیمه پاك شدن از رذایل و آلودگی

ي دیگر را  و نیمه» پاکیزگی، نصف ایمان است«فرمود:  رو پیامبر ها. از این ارزش
ا آراسته شدن به اخالق نیکو و کارهاي شایسته ها، یعنی ب باید با فضایل و ارزش

 تکمیل کرد.
به پایان رسانده  این باب را با حدیثی از عمر بن خطاب /سپس مؤلف

هرکس «فرمود:  گوید: پیامبر می عمر بن خطاباست؛ حدیثی بدین مضمون که 
إِال اُهللا  �"أشَهُد أْن ال گاه بگوید:  از شما وضو بگیرد و وضویش را کامل بگرداند، آن

"ُ
ُ

داً َ�بُْدُه َورَُسوهل ُ، َوأْشَهُد أنَّ ُ�َمَّ
َ

�َك هل ي بهشت به روي  گانه درهاي هشت وَْحَدُه ال رَشِ
ترمذي، افزون بر ». خواهد، وارد بهشت گردد شود تا از هر کدام که می او گشوده می

ا�َِ�، وَ ا�َّ«این الفاظ آورده است:  ِ� ِمَن اتلَّوَّ
ْ
ِر�نَ  اْجَعل ِ� ِمَن الُمتََطهِّ

ْ
ها،  این )1(.»اْجَعل

ي  همه /باشد و مؤلف گر فضیلت وضو می ست که بیان بخشی از احادیثی
باره را نیاورده است؛ اما اگر فقط یک حدیث در فضیلت  هاي موجود در این روایت

ل به گر اهمیت این عملِ نیک بود. اهللا متعا تنهایی بیان وضو وجود داشت، باز هم به
 هایی بدهد که خیر و صالح دنیا و آخرتشان در آن است. همگان توفیق

*** 

 تر ذکر شد. ي دعا، پیش ترجمه )1(
                                           



 باب: فضیلت اذان -186

يب هر�رة -١٠٤٠
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا عن أ

َ
ِف «ق ُم انلَّاُس َما يف انلَِّداءِ والصَّ

َ
ْو َ�ْعل

َ
ل

ْيِه الْستَ 
َ
ْم َ�ُِدوا إِال أْن �َْسَتِهُموا َعل

َ
ِل، ُ�مَّ ل وَّ

َ
ُموَن َما يِف اتلَّْهِجِ� األ

َ
ْيِه، ولو َ�ْعل

َ
َهُموا َعل

ْو َحْبواً 
َ
تَْوُهَما َول

َ
ْبِح أل ُموَن َما يِف الَعَتَمِة َوالصُّ

َ
ْو َ�ْعل

َ
ِْه، َول  )1([متفق علیه] ».الْستََبُقوا إيِلَ

اگر مردم از فضیلت اذان و «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوهریره ترجمه:
قطع  کشی نداشتند، به اي جز قرعه یابی به آن چاره دند و براي دستصف اول آگاه بو

دانستند که زود رفتن به نماز چه فضیلتی دارد، حتماً به  کردند. و اگر می کشی می قرعه
دانستند که چه پاداش بزرگی در  جستند. و اگر می دیگر سبقت می سوي آن بر یک

خزیدند و در این دو نماز، شرکت  ینمازهاي عشا و صبح نهفته است، بر روي زمین م
 ».کردند می

 شرح
 بابی در فضیلت اذان گشوده است.» الصالحین ریاض«در کتابش  /مؤلف

اذان، اعالم نماز است که اگر در ابتداي وقت نماز باشد، از فرا رسیدن وقت آن 
ه دهد و اگر با تأخیر باشد، فراخوانِ نماز است؛ یعنی انسان با عباراتی ک خبر می

کند که وقت نماز فرا رسیده است؛ البته در  دهد و اعالم می دانید، بانگ سر می می
دهند.  تر شود؛ لذا دیرتر اذان می اندازند تا هوا خنک تأخیر می تابستان نماز ظهر را به

طور  کنند. اما به تأخیر بیندازند، در اذان عشا نیز تأخیر می چنین اگر نماز عشا را به هم
فَإَِذا «فرموده است:  گویند؛ زیرا پیامبر رسد، اذان می که وقت نماز فرا می کلی همین

َحُدُ�مْ 
َ
يُؤَذِّْن لَُ�ْم أ

ْ
الُة فَل هرگاه وقت نماز فرا رسید، یکی از «یعنی:  )2(.»َحرَضَِت الصَّ

 ».شما اذان بگوید
ل دهند و در سا گانه سر می ست که براي نمازهاي پنج اذانِ مشروع، همان بانگی

به مدینه  دوم هجري واجب گردید؛ یعنی اذان، دو سال پس از هجرت پیامبر

 .437؛ و صحیح مسلم، ش: 615صحیح بخاري، ش:  )1(
نقل از: مالک بن  به 674)؛ و مسلم، ش: 7246، 6008، 685، 631، 628صحیح بخاري، ش: ( )2(

 .حویرث
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هنگامِ مشورت و رایزنی بر سرِ  #واجب شد. جریان از این قرار بود که صحابه
هاي گوناگونی داشتند. نظرِ برخی از آنان این بود که  ي اعالم وقت نماز، دیدگاه نحوه

را ببینند و متوجه  روشن کنند تا مردم آنرسد، آتش بزرگی  هرگاه وقت نماز فرا می
گفتند: با زنگ بزرگی فرا رسیدن وقت نماز را اعالم کنیم؛  اي می وقت نماز شوند. عده

کنند. برخی هم پیشنهاد کردند  مانند نصارا که مراسم دینی خود را با ناقوس اعالم می
ک از این پیشنهادها را ی هیچ که مانند یهودیان، از شیپور استفاده کنیم؛ اما پیامبر

مردي را در خواب دید  به نامِ عبداهللا بن زید انصاري #نپسندید. یکی از اصحاب
ست؟ آن مرد پرسید:  که ناقوسی در دست داشت؛ به او گفت: آیا این ناقوس، فروشی

خواهم با آن، وقت نماز را اعالم  پاسخ داد: می کار کنی؟ عبداهللا خواهی با آن چه می
گفت:  خواهی روش بهتري به تو نشان دهم؟ عبداهللا ن مرد گفت: آیا میکنم. آ

آموزش داد. صبح که شد،  ي اذان و اقامه را به عبداهللا گاه آن مرد نحوه آري. آن
فرمود:  آمد و خوابش را براي آن بزرگوار تعریف کرد. پیامبر نزد پیامبر عبداهللا

عنوان  به و بدین ترتیب بالل». موزش بدهرا به بالل آ ست؛ آن این، خواب راستینی«
که جمعیت  تعیین گردید و اذان گفت. در زمان عثمان بن عفان مؤذن پیامبر
زمان با آمدنِ امام  گیري افزایش یافت، پیش از اذان دوم که هم طور چشم مسلمانان به

یند: یکی گو ترتیب در جمعه، دو بار اذان می بود، اذان نخست نیز معین گردید و بدین
اذان نخست که اعالم دخول وقت است تا مردم براي نماز آماده شوند؛ و دیگري، 

دستور داد  در رمضان به بالل باشد. پیامبر زمان با آمدن امام می اذان دوم که هم
إِنَّ بِالًال يُؤَذُِّن بِلَيٍْل «که در پایان شب، براي اعالم وقت سحر، اذان بگوید و فرمود: 

ّم َمْكتُوم؛ فَإنَُّه ال يُؤَذُِّن  يِلُوقَِظ 
ُ
ُ�وا َحىتَّ يُؤَذَِّن ِاْ�ُن أ نَائَِمُ�ْم َوَ�رِْجَع قَائُِمُ�ْم فلَُكُوا َوارْشَ

دهد که هنوز شب است تا کسی که  بالل، زمانی اذان می«یعنی:  )1(.»حىّت يطلع الفجرُ 
 -از اذان باللپس  -خوابیده بیدار شود و کسی که بیدار است، سحري بخورد؛ لذا 

دهد  مکتوم اذان بگوید؛ زیرا او زمانی اذان می که عبداهللا بن ام بخورید و بیاشامید تا این
را  بیان فرمود که اذانِ پایانِ شب که مردم آن سان پیامبر بدین». کند که فجر طلوع می

 نامند، براي طلوع فجر و نماز صبح نیست؛ بلکه براي اعالم وقت سحر اذان اول می

 .2040صحیح الجامع، ش:  ؛صحیح است )1(
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باشد. زیرا اذان صبح، پس از دخول وقت است؛ اما اذان اول جمعه، سنت  می
به پیروي  آید و پیامبر شمار می به #باشد که یکی از خلفاي راشدین می عثمان

از سنت خلفاي راشدین دستور داده است. برخی از کسانی که ادعاي سنّی بودن 
باشد و در  قبول نیست؛ زیرا بدعت میگویند: اذان اول جمعه، براي ما قابل  دارند، می

که درك کنند، با گفتن چنین سخنی، در  آن نبوده است! این افراد بی زمان پیامبر
گیرند. سخن این  خرده می #و خلفاي راشدین و دیگر اصحاب حقیقت بر پیامبر

باشد که آن بزرگوار فرموده است:  می افراد، از آن جهت بدگویی از پیامبر اعظم
َمْهِديِّ� ِمْن َ�ْعِديَعلَ «

ْ
اِشِديَن ال ُلَُفاِء الرَّ

ْ
سنت من و «یعنی:  )1(.»يُْ�ْم �ُسنَّيت وَُسنَِّة اخل

اجماع  و به». ي پس از مرا بر خود الزم بگیرید یافته سنت خلفاي راشد و هدایت
جویی از او، به معناي  جزو خلفاي راشدین است؛ لذا عیب مسلمانان، عثمان

باشد و هرکس که از یکی از خلفاي  می #ي خلفاي راشدین همه گیري بر خرده
نه که گو ها بدگویی کرده است؛ همان ي آن نماید، گویا از همه راشدین بدگویی

آید. سخن این افراد،  شمار می ي پیامبران به هی، انکارِ همهتکذیب یکی از فرستادگان ال
را رد نکردند؛  کارِ عثمانباشد که آنان، این  می #از آن جهت بدگویی از صحابه

گونه که  کردند. همان کس سکوت نمی در برابر خطاي هیچ #که صحابه در صورتی
ها در برابر  را نپذیرفتند؛ اما همین» منا«ي اتمام حج در  درباره دیدگاه عثمان

ي افراد دانا را به خود  اذان اول جمعه را رد نکردند. پس آیا کسانی که قیافه عثمان
را بهتر از  هی و مصالحِ آنپندارند، شریعت ال رند و اذان اول جمعه را بدعت میگی می

راست و درست  اهللا تري دارند؟! رسول کنند و علم و دانش بیش درك می #صحابه
هاي این امت را لعن و نفرین  هاي آخر این امت، نخستین نسل نسل«فرموده است که: 

کنند! لذا اذان  بدگویی می #کسانی که از صحابهپناه بر اهللا؛ شگفتا از  )2(».کنند می
و نیز بدین دلیل که سنت  ي پیامبر هدایت، محمد مصطفی اول جمعه بنا بر اشاره

 .$عمر نقل از ابن به 1092)؛ و مسلم، ش: 2656، 1919، 623، 617صحیح بخاري، ش: ( )1(
در چندین جا این حدیث را صحیح دانسته است؛ از جمله: إرواء  /عالمه آلبانی صحیح است؛ )2(

؛ و در صحیح ابن ماجه، ش: 6؛ الظالل، و التراویح، ص:165؛ مشکاة المصابیح، ش: 2455الغلیل، ش: 
 .937)؛ و السلسلۀ الصحیحۀ، ش: 41، 40(
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، اذانی #باشد، و نیز بنا بر اجماع سکوتیِ صحابه می امیر مؤمنان، عثمان بن عفان
تعال، زبانِ کسانی تراشی کند. اهللا م باره اشکال تواند در این کس نمی ست و هیچ شرعی

گیرند، از بدگویی به این بزرگواران  خرده می #را که بر خلفاي راشدین و صحابه
 قطع کند.

وجود داشت؛ پس چرا  ممکن است کسی بپرسد: نماز جمعه که در زمان پیامبر
اش چیزي  اذان اول را بنا نفرمود و در یک حم صریح درباره اهللا شخص رسول

 نگفت؟
افزایش  بود که شمار مسلمانان مدینه در دوران عثمان  پاسخ: سببش این

کرد که پیش از  گیري پیدا کرد و مدینه گسترش یافت؛ لذا ضرورت ایجاب می چشم
زمان با آمدن امام بود، اذان دیگري هم بدهند تا مردم متوجه شوند و  اذان دوم که هم

به  اهللا ه نبود؛ زیرا رسولپای کرد، بی زودتر به مسجد بیایند. البته کاري که عثمان
دستور داد که در پایان شب اذان بگوید؛ اذانی که پیش از دخول وقت صبح  بالل

که به نماز ایستاده، سحري بخورد.  بود تا کسی که خوابیده است، بیدار شود و آن
یعنی: این، مصلحت و هدفی شرعی بود؛ درست مانند اذان اول جمعه که در شرعی 

یچ اشکالی وجود ندارد. بنابراین نماز اول جمعه، بدین دلیل که سنت بودنِ آن ه
دسته از  اجماع آن و نیز به ي پیامبر باشد و به دلیلِ اشاره می #خلفاي راشدین

ست و اذانِ پایان شب در  که در آن زمان زنده بودند، اذانی کامالً شرعی #صحابه
باشد؛ اما آیا در غیر رمضان نیز  یمشروع م اهللا رمضان نیز بنا بر سخن صریح رسول

رسیم که  به این نتیجه می گوییم: با قیاس بر عملِ عثمان ست؟ می درست و شرعی
 اشکالی بر اذان پایان شب در غیر رمضان وارد نیست.

پردازیم که حایز اهمیت است؛ برخی از  باره می اینک به موضوعی در همین
در اذان اولِ پیش از صبح،  »مِ ة َخٌ� ِمَن انّلوْ الالصَّ «کنند که گفتن:  متأخران گمان می
دستور داد  به بالل ست؛ زیرا پیامبر پندار، اشتباه بسیار بزرگی  درست است. این

بِْح «که فرمود:  که این عبارت را در اذان صبح بگوید. چنان ِل ِمَن الصُّ ذَّنَْت بِاألوَّ
َ
َو�َِذا أ

الُة َخْ�ٌ ِمَن انلّ  الُة َخْ�ٌ ِمَن انلَّْومِ َ�ُقْل: الصَّ در اذان اول صبح دو بار «؛ یعنی: »ْوِم، الصَّ
الُة َخْ�ٌ ِمَن انلَّْومِ بگو:    اذان صبح را از آن جهت اذان اول صبح نامید که به اقامه». الصَّ

شود و اقامه، اذان دوم است؛ لذا این عبارت را فقط در اذان صبح  نیز اذان گفته می
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اند؛ در  ي صبح. اما برخی از متأخران از این موضوع غافل مانده اقامهگوییم، نه در  می
َذاَ�ْ�ِ َصالةٌ «فرموده است:  که پیامبر صورتی

َ
میان هر دو اذان، یعنی در : «)1(؛»َ�ْ�َ لُكِّ أ

آمده است که  /در صحیح امام مسلم». اي، نمازي وجود دارد بین هر اذان و اقامه
خاست  برمی شد، پیامبر ید: وقتی اذان اول صبح داده میگو می &المؤمنین عایشه ام

ي نماز را بگوید. در این حدیث تصریح شده  تا مؤذن بیاید و اذان دوم، یعنی اقامه
شود و اذان  ست که پس از دخول وقت داده می است که اذان اول صبح، همان اذانی

که  ت که آنانپایان شب، یعنی اذان سحر، اذان صبح نیست؛ بلکه براي این اس
 اند، سحري بخورند. که بیدارند و به نماز ایستاده اند، بیدار شوند و آنان خوابیده

نمازي نیز برتر  که اذان جزو برترین کارهاست و از امامت و پیش خالصه این
روزي پنج بار و گاه بیش از این، بانگ عظمت و بزرگیِ  باشد. زیرا مؤذن، شبانه می
را با صداي بلند و رسا اعالم  دهد و رسالت پیامبر می و توحیدش را سر اهللا
خواند؛ ولی این فضیلت براي امام یا  کند و مردم را به نماز و رستگاري فرا می می

شود. هر درخت و سنگ و کلوخی که صداي مؤذن را  نماز جماعت، حاصل نمی پیش
ان فراتر از جایگاه رو جایگاه اذ دهد؛ از این شنود، روز قیامت به نفعش گواهی می می

 امامت است.
 شاید این پرسش مطرح شود که اگر این گونه است، پس چرا خود رسول اهللا

و خلفاي  گفتند؟ پاسخ علما این است که: پیامبر اذان نمی #و نیز خلفاي راشدین
مشغول رسیدگی به کارهاي مردم بودند و چون فرصت این کار را  #راشدین

ست که آن زمان مانند دوران  کردند. گفتنی وان مؤذن تعیین میعن نداشتند، کسی را به
ما نبود که مؤذن، وقت اذان و نماز را از روي ساعت تشخیص دهد؛ بلکه مؤذن در 
آن دوران ناگزیر بود که خورشید و حرکت سایه را زیر نظر بگیرد تا وقت نماز ظهر 

و عشا، غروب  چنین براي تشخیص وقت مغرب و نماز عصر را تشخیص دهد؛ هم
کردند  گیري می دم را نیز پی گرفتند و باید طلوع سپیده خورشید و شَفَق را زیر نظر می

هاي خاص خودش را  تا وقت صبح را تشخیص دهند؛ لذا اذان در آن دوران، دشواري
، خود مسؤولیت #و خلفاي راشدین اهللا رو رسول گیر بود. از این داشت و وقت

 .نقل از عبداهللا بن مغفل به 838)؛ و صحیح مسلم، ش: 627، 624صحیح بخاري، ش: ( )1(
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تر باشد؛ بلکه بدان  که فضیلت اذان از امامت کم رفتند؛ نه اینگ اذان را بر عهده نمی
فضیلت  داشت. پیامبر سبب که آنان مشغول کارهایی بودند که آنان را از اذان باز می

اگر مردم از فضیلت و پاداش اذان آگاه بودند و «گونه بیان فرمود که:  اذان را این
سبحان اهللا! یعنی ». کردند کشی می قطع قرعه کشی نداشتند، به اي جز قرعه چاره
کردند که چه کسی اذان بگوید. اما متأسفانه امروزه مردم، از این کارِ  کشی می قرعه

گوید: تو  دهند؛ یکی می دیگر حواله می را به یک کنند و آن پرفضیلت شانه خالی می
ر گوید: خودت اذان بگو! لذا شایسته است که وقتی در سف اذان بده و دیگري، می

هاي گروهی، چه سفر تفریحی  هستید، بکوشید که مؤذن، شما باشید. در مسافرت
باشد و چه سایر سفرها، یک نفر امیر یا سرپرست سفر است. لذا اگر امیرِ سفر، کسی 

عنوان مؤذن تعیین کرد، براي کسی دیگر روا نیست که جلو برود و اذان بگوید؛  را به
چنین اگر سرپرست سفر، مسؤولیت  هم شده است. زیرا مؤذن، مشخص و تعیین

شخص امام است و براي کسی دیگر  نمازي را به کسی واگذار کرد، آن امامت و پیش
نَّ الرَُّجُل «فرموده است:  جایز نیست که جلو برود و امامت دهد؛ زیرا پیامبر َوال يَُؤمَّ

َطانِه
ْ
یارِ شخصی دیگر، ي تحت اخت کس در محدوده و هیچ«یعنی:  )1(؛»الرَُّجَل يف ُسل

 ي او. ؛ مگر به اجازه»براي او امامت ندهد
*** 

نُوَن أْطَوُل انلَّاِس «َ�ُقوُل:  قال: َسِمْعُت رسول اهللا وعن معاو�ةَ  -١٠٤١
ِّ
الُمَؤذ

 يَْوَم الِقَياَمةِ 
ً
 )2([روایت مسلم] ».أْعناقا

ها در  مؤذنگردنِ «فرمود:  شنیدم که می اهللا گوید: از رسول می معاویه ترجمه:
 )3(».ي مردم بلندتر است روز رستاخیز از گردنِ همه

 .مسعود نقل از ابن ، به673صحیح مسلم، ش:  )1(
 .387صحیح مسلم، ش:  )2(
ها  روند، گردن مؤذن روز سخت هنگامی که مردم در عرق فرو می در آن«گوید:  نضر بن شمیل می )3(

ي  ها، این تعبیر را درباره چنین عرب ؛ هم»عرق فرو نرود و این سختی به آنان نرسدشود تا در  بلند می
ها، سربلندترین مردم در روز  شود که: مؤذن برند؛ لذا معنایش، این می کار می افراد سرافراز و سرآمد به
 رستاخیز هستند. [مترجم]
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بَا َسعيٍد اخلدريَّ  -١٠٤٢
َ
يب َصعصعة: أنَّ أ

َ
اَل  وعن عبِد اهللا بن عبِد الرَّمْحِن بن أ

َ
ق

 :ُ
َ

ْنَت يف َ�َنِمك «هل
ُ
إَذا ك

َ
ِبُّ الَغَنَم َوابَلاِديََة، ف

ُ
 أَراَك حت

ِّ
ْو بَاِديتَِك  -إ�

َ
نَْت  -أ

َّ
أذ

َ
الَةِ، ف للصَّ

ٌء، إِال َشِهَد  ٌس، َوال يَشْ
ْ
، َوال إ� ِن ِجنٌّ

ِّ
إنَُّه ال �َْسَمُع َمَدى َصْوِت الُمؤذ

َ
اْرَ�ْع َصْوتََك بِانلَِّداءِ، ف

َ
ف

ُ يَوَم الِقَياَمةِ 
َ

بُو َسعيدٍ ». هل
َ
اَل أ

َ
 )1([روایت بخاري] .: َسِمْعُتُه ِمْن َرسوِل اهللاق

صعصعه روایت است که ابوسعید  ن بن ابیاز عبداهللا بن عبدالرحم ترجمه:
که  بینم که تو به گوسفند و بیابان عالقه داري؛ لذا هنگامی می«به او فرمود:  خدري

بودي و براي نماز، اذان گفتی، صدایت را بلند  -یا در بیابان -در میان گوسفندانت 
روز  شنود، کن. زیرا هر جن یا انسان یا هر چیز دیگري که صداي مؤذن را می

 ».شنیدم اهللا این را از رسول«فرمود:  ابوسعید». دهد رستاخیز به نفع او گواهی می
 شرح

 این دو حدیث را در باب فضیلت اذان آورده است. /مؤلف
ها در روز رستاخیز از گردنِ  گردنِ مؤذن«فرمود:   گوید: پیامبر می معاویه

شوند، مؤذنان امیتازي ویژه  ته میهنگامی که مردم برانگیخ». ي مردم بلندتر است همه
ي مردم بلندتر  که گردنشان از گردن همه و انحصاري دارند که دیگران ندارند؛ این

گویند و  ها اذان می است تا فضیلت و مقام واالیشان براي همه نمایان شود؛ زیرا مؤذن
تکبیر و هاي مساجد، بانگ  دسته با صداي بلند و رسا، بر فرازِ مکانی بلند یا از گل

سوي نماز و رستگاري  دهند و به را سر می و نیز نداي رسالت پیامبر توحید اهللا
رو در  دهند؛ از این ست که انجام می خوانند؛ لذا پاداششان از جنس عملی فرا می

شوند. پس،  هایشان در روز رستاخیز، سربلند و سرافراز می ي بلند شدن گردن نتیجه
رود، بکوشد  که با دوستانش به تفریح یا مسافرت می   میشایسته است که انسان هنگا

 تر حدیثی بدین مضمون گذشت که پیامبر دستی کند. پیش که براي اذان گفتن پیش
یابی به آن  اگر مردم از فضیلت اذان و صف اول آگاه بودند و براي دست«فرمود: 

فضیلت اذان حدیث در ». کردند کشی می قطع قرعه کشی نداشتند، به اي جز قرعه چاره
فرمود:  گوید: پیامبر می مضمون که ابوسعید خدري  دیگري نیز گذشت؛ بدین

شنود، روز رستاخیز به نفع  هر جن یا انسان یا هر چیز دیگري که صداي مؤذن را می«

 .609صحیح بخاري، ش:  )1(
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این هم یکی دیگر از فضایل اذان است که روز رستاخیز براي ». دهد او گواهی می
 ها بوده است. دهند که در شمار مؤذن به نفعش گواهی می بیان فضیلت و پاداش مؤذن

خالصه اینکه اذان فضیلت بزرگی دارد؛ لذا شایسته است که انسان براي کسب 
صورت براي  که مؤذن، مشخص و معین باشد که در این این فضیلت بکوشد؛ مگر این

ه نیست ي مؤذن اصلی اذان بگوید. یعنی شایست کس جایز نیست که بدون اجازه هیچ
دستی نماید و قبل از مؤذن  که انسان پیش از مؤذن به مسجد برود تا در اذان پیش

َوال «فرموده است:  مسجد اذان بگوید؛ این، تجاوز به حقّ مؤذن است. زیرا پیامبر
َطانِه

ْ
نَّ الرَُّجُل الرَُّجَل يف ُسل ي تحت اختیارِ شخصی  کس در محدوده و هیچ«؛ یعنی: »يَُؤمَّ

 ي او. ؛ مگر به اجازه»راي او امامت ندهددیگر، ب
*** 

يب هر�رة -١٠٤٣
َ
اَل رسول اهللا وعن أ

َ
ْيَطاُن، : «قال: ق الَةِ، أْدبََر الشَّ إَِذا نُوِدَي بالصَّ

الةِ أْدبَرَ  وَِّب للصَّ
ُ
َبَل، َحىتَّ إَِذا ث

ْ
يِضَ انلَِّداُء أ�

ُ
إَذا ق

َ
ُ رُضَاٌط َحىتَّ ال �َْسَمَع اتلَّأِذيَن، ف

َ
، َحىتَّ َوهل

َذا 
َ
ْر ك

ُ
ك

ْ
َذا واذ

َ
ْر ك

ُ
ك

ْ
َبَل، َحىتَّ َ�ِْطَر َ�ْ�َ الَمْرءِ َوَ�ْفِسِه، َ�ُقوُل: اذ

ْ
يِضَ اتلَّْثِو�ُب أ�

ُ
ْم  -إَِذا ق

َ
لَِما ل

ْبُل 
َ
ر ِمْن �

ُ
 )1([متفق علیه] ».َحىتَّ َ�َظلَّ الرَُّجُل َما يَْدرِي َ�ْم َص�َّ  -يَُ�ْن يَْذك

گردد،  وقتی بانگ نماز بلند می«فرمود:  اهللا وید: رسولگ می ابوهریره ترجمه:
گریزد تا صداي اذان  شود، می در حالی که از او باد بیرون می -قرار شده بی -شیطان 

گردد و چون براي نماز اقامه  رسد، باز می گاه که اذان به پایان می را نشنود؛ و آن
آید تا نمازگزار را  شود، شیطان باز می که اقامه تمام می کند. هنگامی گویند، فرار می می

یاد آور و نمازگزار را به  گوید: فالن موضوع و فالن مسأله را به وسوسه کند؛ به او می
داند که چند  که نمازگزار نمی تر در یادش نبود تا این اندازد که پیش یاد چیزهایی می

 ».رکعت خوانده است

نَُّه َسِمَع رسوَل اهللا: $وعن عبِد اهللا بن عمرو بن العاص -١٠٤٤
َ
�  :إَِذا «َ�ُقوُل

َّ َصالَةً َص�َّ اهللاُ  إنَّه َمْن َص�َّ يلَعَ
َ
؛ ف َّ وا يلَعَ

ُّ
وا ِمْثَل َما َ�ُقوُل، ُ�مَّ َصل

ُ
َن َ�ُقول

ِّ
ُمَؤذ

ْ
ْيِه  َسِمْعُتُم ال

َ
َعل

 .389، ش: ؛ و صحیح مسلم608صحیح بخاري، ش:  )1(
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ٌة يف اجلَ 
َ
إ�ََّها َمْ�ِل

َ
َة؛ ف

َ
وا اَهللا يِلَ الَوِسيل

ُ
نَِّة ال تَنَْبيِغ إِال لَِعْبٍد ِمْن ِعَباِد اهللاِ بَِها َعرْشاً، ُ�مَّ َسل

َفاَعةُ  ُ الشَّ
َ

ْت هل
َّ
َة َحل

َ
 )1([روایت مسلم] ».وَأرُْجو أْن أ�وَن أنَا ُهَو، َ�َمْن َسأَل يِلَ الَوِسيل

 اهللا روایت است که وي از رسول $از عبداهللا بن عمرو بن عاص ترجمه:
گوید،  اذان را شنیدید، کلماتی را که مؤذن میکه صداي  هنگامی«فرمود:  شنید که می

گاه بر من درود و صلوات بفرستید؛ زیرا هرکس یک درود بر من  تکرار کنید و آن
را  "وسیله"فرستد و سپس براي من  بفرستد، اهللا متعال در برابرش ده درود بر او می

اهللا،  درخواست کنید که جایگاهی واال در بهشت است و تنها به یکی از بندگان
اختصاص دارد و امیدوارم که من، آن بنده باشم. هرکس، وسیله را براي من 

 شود برایش واجب می -من -درخواست کند، شفاعت.« 
 شرح

این احادیث نیز در فضیلت اذان است؛ از جمله حدیثی بدین مضمون که 
ل گوید، شیطان که تحم فرمود: وقتی مؤذن اذان می گوید: پیامبر می ابوهریره

گریزد  شود، می گردد و در حالی که از او باد بیرون می قرار می شنیدنش را ندارد، بی
 فرماید: ي اهللا متعال است که می تا صداي اذان را نشنود. و همین، معناي فرموده

ۡ ٱ َ�ِّ  ِمن﴿     ]٤: الناس[  ﴾٤ نَّاِس �َۡ ٱ َواِس وَسۡ ل
انسان، اهللا را یاد نماید، دیگر توان وسوسه گرفته که (چون  گر و کمین از شرّ (شیطانِ) وسوسه

 کند. نشینی می ندارد و) عقب

کند، شیطان توان وسوسه ندارد؛ لذا پنهان  که انسان، اهللا را یاد می آري؛ هنگامی
ترین چیزي که براي شیطان  گریزد. زیرا بیش کند و می نشینی می شود یا عقب می

رین کینه و دشمنی را با کسانی دارد که ت باشد و بیش می ناگوار است، عبادت اهللا
کنند. از سوي دیگر بیش از همه چیز، شرك به اهللا و معاصی را  اهللا را عبادت می

گونه که اهللا  خواند. همان دوست دارد؛ زیرا شیطان به کارهاي زشت و ناپسند فرا می
 فرماید: متعال می

يۡ ٱ﴿   رَ َفقۡ لۡ ٱ يَِعُدُ�مُ  نُ َ�ٰ لشَّ
ۡ
ِ  ُمرُُ�مَوَ�أ ٓ َفحۡ لۡ ٱب   ﴾ءِ َشا

 .کشاند ترساند و شما را به کارهاي زشت و ناپسند میشیطان، شما را از فقر و تنگدستی می

 .384صحیح مسلم، ش:  )1(
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سوي کارهایی بروند که اهللا متعال به انجامش  لذا شیطان دوست دارد که مردم به
باشد که مردم به انجام کارهایی  دستور نداده است؛ و از سوي دیگر برایش ناگوار می

گوید،  رو هنگامی که مؤذن اذان می د که اهللا متعال دستور داده است؛ از اینبپردازن
گاه که  شود که صداي اذان را نشنود و آن قدر دور می کند و آن نشینی می شیطان عقب

ها را وسوسه کند. و چون براي نماز اقامه  گردد تا انسان رسد، باز می اذان به پایان می
آید تا نمازگزار را  شود، شیطان باز می که اقامه تمام می امیکند؛ هنگ گویند، فرار می می

یاد آور و نمازگزار را به  گوید: فالن موضوع و فالن مسأله را به وسوسه کند؛ به او می
 تر در یادش نبود. اندازد که پیش یاد چیزهایی می

دهد: گاه انسان چیزي یا موضوعی را فراموش  واقعیت نیز همین را نشان می
آورد. گفته  شود، شیطان همه چیز را به یادش می که وارد نماز می کند؛ اما همین می
آمد و گفت: چیزي را جایی گذاشته و  /شود: شخصی نزد امام ابوحنیفه می

ام. امام فرمود: برو وضو بگیر و دو رکعت نماز  را کجا گذاشته ام که آن فراموش کرده
اي. آن مرد وضو گرفت و  ا کجا گذاشتهر بخوان؛ حتماً به یادت خواهد آمد که آن

یادش آمد که آن چیز را کجا گذاشته است. این،  که وارد نماز شد، به همین
 راست فرمود. اهللا ست که تجربه ثابت کرده است؛ رسول واقعیتی

گر فضیلت وضوست؛  ي مهمی اشاره کرد که بیان در این حدیث به نکته پیامبر
رو برخی از علما  گرداند. از این ند و او را دور و گریزان میرا یعنی: اذان، شیطان را می

اند: مستحب است که در گوش نوزاد، اذان بگویند تا شیطان را از او دور کنند.  گفته
گویند تا نخستین چیزي که در  اند: در گوش نوزاد اذان می برخی دیگر از علما گفته

گرداند؛ اما آیا  ل، اذان، شیطان را دور میباشد. در هر حا شنود، نام و یاد اهللا دنیا می
شود؟ اهللا داناتر است؛  اگر انسان غیر از وقت اذان، اذان بگوید، باز هم شیطان دور می

« گرداند؛ زیرا  طور کلی شیطان را دور می به اما ذکرِ اهللا   « یعنی کسی که چون
 گردد. دور می گرداند و کند یا روي می نشینی می شود، عقب یاد می اهللا

شنویم،  دستور داده است که وقتی صداي اذان را می در حدیث دوم پیامبر
، ما نیز »اُهللا اكرب«گوید:  گوید، تکرار کنیم؛ لذا وقتی مؤذن می کلماتی را که مؤذن می

ْشَهُد أْن ال «گوید:  گاه که می . و آن»اُهللا اكرب«گوییم:  می
َ
شْ «گوییم:  ، می»إِال اهللاُ � أ

َ
َهُد أ
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ًدا رَُسوُل اهللاِ «گوید:  که مؤذن می . و هنگامی»إِال اهللاُ � أْن ال  نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
 گوییم: می، »أ

ًدا رَُسوُل اهللاِ « نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
الة«هاي  که مؤذن عبارت . هنگامی»أ ىَحَّ ىلَع «و  »ىَحَّ ىلَع الصَّ

َة «گوییم:  گوییم؛ یعنی می گوید، ما عبارت استعانت را می را می »الَفالح ال َحْوَل َوال قُوَّ
رو درست نیست که  از این .گر است شدگانیم و مؤذن، دعوت ؛ زیرا ما دعوت»إِال بِا�ِّ 

الة«خواند،  سوي نماز و رستگاري فرا می پس از مؤذن که ما را به ىَحَّ «و  »ىَحَّ ىلَع الصَّ
سوي نماز و رستگاري، از اهللا متعال کمک و  بگوییم؛ بلکه براي شتافتن به »ىلَع الَفالح

َة إِال بِا�ِّ «گویم:  جاست که می جوییم. این استعانت می ي  ، کلمه»ال َحْوَل َوال قُوَّ
ها  استعانت و کمک خواستن از اهللا متعال است و انسان براي کارهایش یا اصالحِ آن

اهللا متعال در مثالی که  گونه که گیرد. همان کمک می با گفتن این عبارت، از اهللا
ها که مؤمن و نیکوکار است،  کند، از زبانِ یکی از آن دار بیان می ي دو باغ درباره

 فرماید: می

ٓ  َما َت قُلۡ  َجنََّتَك  َت َدَخلۡ  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿ ُ ٱ ءَ َشا ِ  إِ�َّ  قُوَّةَ  َ�  �َّ ِ ٱب    ]٣٩: الكهف[  ﴾�َّ
گاه که وارد باغت شدي، نگفتی: شت، گفت:) چرا آندار مؤمن به آن یکی که ایمان ندا (باغ

 ؟»شود)؛ هیچ توان و قدرتی جز به خواست اهللا نیستآنچه اهللا بخواهد، (همان می«

گفتی و چنین باوري داشتی، برایت بهتر بود و  یعنی: به او گفت: اگر این را می
ست؛  نديرفت. لذا این عبارت، عبارت بسیار بزرگ و ارزشم باغت از میان نمی

باشد، فرمود:  می به عبداهللا بن قیس که همان ابوموسی اشعري که پیامبر چنان هم
ُدلَُّك ىلَعَ َكْ�ٍ ِمْن ُكنُوِز اجلَنِة؟«

َ
 أ

َّ
ال

َ
هاي بهشت را به تو نشان  آیا گنجی از گنج«؛ یعنی: »أ

َة إِال بِ «خدا! فرمود:  عرض کرد: بله، اي رسول» بدهم؟ پس  )1(.»ا�ِّ ال َحْوَل َوال قُوَّ
الة«هاي  که مؤذن عبارت هنگامی ال «گوید، ما  را می »ىَحَّ ىلَع الَفالح«و  »ىَحَّ ىلَع الصَّ

َة إِال بِا�ِّ  الُة َخْ�ٌ ِمَن انلَّْومِ «گاه که در اذان صبح  و آن گوییم می »َحْوَل َوال قُوَّ را  »الصَّ
الُة َخْ�ٌ ِمَن انلَّْومِ «گوییم:  میکنیم و  گوید، ما نیز همین عبارت را تکرار می می . و »الصَّ

 »إِال اهللاُ � ال «نماییم و وقتی  گوید، عبارت تکبیر را تکرار می می »اهللا اكرب«چون 
درود و  گوییم؛ سپس بر پیامبر ي توحید را می گوید، ما نیز پس از او، کلمه می

 .نقل از ابوموسی اشعري به 2704)؛ و مسلم، ش: 7386، 6384، 4205صحیح بخاري، ش: ( )1(
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ٍد...اللُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َ «گوییم:  فرستیم؛ می صلوات می ؛ زیرا کسی که یک درود بر »مَّ
براي  گاه از اهللا فرستد. و آن در برابرش ده درود بر او می بفرستد، اهللا پیامبر
ِة ا�َّ«گوییم:  کنیم و می را درخواست می "وسیله"، اهللا رسول ْعَوِة اتلَّامَّ  رَبَّ َهِذهِ ادلَّ

 
ْ
ًدا ال َقائَِمِة آِت ُ�َمَّ

ْ
َالِة ال ى وََعْدتَهُ َوالصَّ ِ

َّ
َفِضيلََة َواْ�َعثُْه َمَقاًما َ�ُْموًدا اذل

ْ
 )1(.»وَِسيلََة َوال

را برایش درخواست کنیم، شفاعت  "وسیله"درود بفرستیم و  وقتی بر پیامبر
شود. وسیله، درجه و مقامی واال در بهشت است؛  آن بزرگوار بر ما واجب می

ست.  ي یکی از بندگان االهی نها شایستهواالترین مقامی که در بهشت وجود دارد و ت
شاءاهللا که این امید، تحقق  و ان». امیدوارم که من، آن بنده باشم«فرمود:  پیامبر

ي اهللا متعال  برترین آفریده و بنده دانیم که محمد مصطفی خواهد یافت؛ زیرا می
اهند که این خو کنند و از اهللا متعال می است و این امت نیز پس از هر اذانی دعا می

ي  شود. همه عنایت بفرماید؛ و دعا در میان اذان و اقامه، رد نمی مقام را به محمد
وَِسيلَةَ «گویند:  امت می

ْ
ًدا ال پروردگارا! به محمد، مقامِ وسیله را عنایت : «»آِت ُ�َمَّ

 ي این هستند که وقتی دعا کنند، این مقام به پیامبرشان  و امت محمد، شایسته». بفرما
امیدوارم که «فرمود:  اهللا رو رسول داده شود و اهللا متعال دعایشان را بپذیرد. از این

شنویم، کلماتی را که  لذا شایسته است که وقتی صداي اذان را می». من، آن بنده باشم
گوید، تکرار کنیم؛ حتی اگر مشغول تالوت قرآن هستیم، تالوت را قطع  مؤذن می

وییم و سپس به تالوت خویش ادامه دهیم. علما اختالف نماییم و جواب مؤذن را بگ
نظر دارند که آیا کسی که در حالِ نماز است، پاسخ اذان را بدهد یا خیر؟ ابوالعباس 

گوید: آري؛ حتی اگر در حالِ نماز هستید، جواب اذان را بدهید. زیرا  می /حرانی
ُمؤَذَِّن «است: فرموده  کند و پیامبر ست که نماز را باطل نمی اذان، ذکري

ْ
ِإَذا َسِمْعتُُم ال

که صداي اذان را شنیدید، کلماتی را که مؤذن  هنگامی«یعنی:  )2(.»َ�ُقولُوا ِمثَْل َما َ�ُقوُل 
تر علما بر این  و این حکم، هیچ مستثنایی ندارد؛ اما بیش». گوید، تکرار کنید می

یا اهللا! اي پروردگار این فراخوان کامل و نمازي که « ي دعا: ترجمه؛ 614نگا: صحیح بخاري، ش:  )1(
در بهشت) و فضیلت و امتیاز خاص عنایت بفرما اي  شود! به محمد، وسیله (=جایگاه ویژه اینک برپا می

 [مترجم]». ي شفاعت برسان اي، او را به جایگاه ویژه و شایسته گونه که وعده فرموده و آن
 .$نقل از عبداهللا بن عمرو به 384صحیح مسلم، ش:  )2(
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اي دارد و  اذکار و اوراد ویژهباورند که در حال نماز، پاسخ مؤذن را ندهید؛ زیرا نماز، 
سازد؛ لذا چون مشغول  ست و انسان را از نماز به خود مشغول می اذان نیز طوالنی

چنین هنگامی که در  اید، پس از پایان نماز، عبارات اذان را تکرار کنید. هم نماز بوده
ست حالِ قضاي حاجت هستید، نباید پاسخ مؤذن را بگویید؛ زیرا عبارات اذان، ذکر ا

که بیرون آمدید، کلمات  و دستشویی جاي مناسبی براي ذکر نیست؛ اما پس از این
توان با قلب  اند که در چنین حالتی می اذان را تکرار کنید. البته برخی از علما گفته

فرمود:  اهللا خویش جواب اذان را داد؛ اما این دیگاه، جاي تأمل دارد؛ زیرا رسول
هاي اذان با قلب، مانند  و دنبال کردن واژه». د، بگوییدگوی کلماتی را که مؤذن می«

چنین اگر صداي چند مؤذن را شنیدید، آیا  ها نیست. هم گفتن یا بر زبان آوردن آن
زمان بود، یعنی  ها هم ي آن گوییم: اگر اذانِ همه باید پاسخ همه را بدهید؟ می

روع شد، جواب اذان نخست اي بود که پیش از پایان نخستین اذان، اذان دوم ش گونه به
را بدهید و به اذان دوم مشغول نشوید؛ ولی اگر اذان دوم را پس از پایان اذان نخست 

طور کلی در  شنیدید، جواب اذان دوم را نیز بدهید.زیرا این، خوب است و به
که صداي اذان را شنیدید، کلماتی  هنگامی«گنجد که فرمود:  می اهللا ي رسول فرموده

اند  اهللا این را مقید به این دانسته البته علما رحمهم». گوید، تکرار کنید ن میرا که مؤذ
که انسان نماز نخوانده باشد؛ اما اگر اذان دیگري بشنود و او نماز خوانده باشد، 

شمار  ضرورتی ندارد که جواب این اذان را بدهد؛ زیرا این اذان، فراخوانی براي وي به
ا که بر او فرض بوده، به جاي آورده است. البته این چه ر آید. چراکه وي آن نمی

 ي عام و فراگیرِ پیامبر دیدگاه نیز جاي بحث و تأمل دارد؛ زیرا بر خالف فرموده
». گوید، تکرار کنید هنگامِ شنیدن صداي اذان، کلماتی را که مؤذن می«است که فرمود: 

گوییم:  ، می»آید شمار نمی وي بهاین اذان، فراخوانی براي «اند:  که گفته در پاسخِ این
گونه است؛ اما در مجموع که هر اذانی براي هر مسلمانی، فراخوانی  آري؛ اینک این

گوییم: حتی اگر  جاست که می ست؛ لذا مشکلی نیست. این سوي نماز و رستگاري به
ی نماز خوانده بودید، باز هم جواب اذان را بدهید؛ نه تنها ضرري ندارد، بلکه کار نیک

 اید. کرده
*** 
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يب سعيد اخلدري -١٠٤٥
َ
اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن أ

َ
وا «ق

ُ
إَِذا َسِمْعُتُم انلَِّداَء، َ�ُقول

نُ 
ِّ
َما َ�ُقوُل الُمؤذ

َ
 )1([متفق علیه] ».ك

هنگامی که صداي اذان «فرمود:  اهللا گوید: رسول می ابوسعید خدري ترجمه:
 ».تکرار کنیدگوید،  را شنیدید، کلماتی را که مؤذن می

اَل:  أنَّ رسول اهللا وعن جابرٍ  -١٠٤٦
َ
اَل ِحْ�َ �َْسَمُع انلَِّداَء: «ق

َ
 َربَّ هِذهِ ا�ََّمْن ق

 َ�ُْموداً 
ً
َة، َواْ�َعْثُه َمَقاَما

َ
َة، َوالَفِضيل

َ
داً الَوِسيل الَةِ الَقائَِمِة، آِت ُ�َمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوةِ اتلَّامَّ ِي ادلَّ

َّ
 اذل

ُ َشَفاَعيت يَْوَم الِقَياَمةِ َوَعْدتَ 
َ

ْت هل
َّ
 )2([روایت بخاري] ».ُه، َحل

هرکس هنگام شنیدن صداي اذان، «فرمود:  اهللا گوید: رسول می جابرترجمه:
داً الوَِسيلََة، َوالَفِضيلََة، ا�َّ "بگوید:  َالِة الَقائَِمِة، آِت ُ�َمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوِة اتلَّامَّ  رَبَّ هِذهِ ادلَّ

ي وََعْدتَُه"وَ  ِ
َّ

 ».شود مند می روز رستاخیز از شفاعت من بهره )3(اْ�َعثُْه َمَقاَماً َ�ُْموداً اذل

اٍص  -١٠٤٧
َّ
يب وق

َ
اَل:  َعِن انلَّيِبِّ  وعن سعِد بن أ

َ
َن: «�نَُّه ق

ِّ
اَل ِحْ�َ �َْسَمُع الُمَؤذ

َ
َمْن ق

 ُ
َ

 إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ�َك هل
َ

، أْشَهُد أْن ال إهل
ً
ُ، َرِضيُت بِاهللاِ َرّ�ا

ُ
داً َ�ْبُدهُ َوَرُسوهل ، وَأنَّ ُ�َمَّ

ُ َذْ�ُبهُ 
َ

، ُغِفَر هل
ً
ٍد َرُسوالً، َو�ِاإلْسالِم ِدينا  )4([روایت مسلم] ».َو�ُِمَحمَّ

هرکس هنگام شنیدن «فرمود:  گوید: پیامبر می وقاص سعد بن ابیترجمه:
 إِ صداي اذان، بگوید: 

َ
ُ، "أْشَهُد أْن ال إهل

ُ
داً َ�بُْدُه َورَُسوهل ُ، َوأنَّ ُ�َمَّ

َ
�َك هل ال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ

ٍد رَُسوًال، َو�ِاإلْسالِم ِديناً"  ».شود گناهش آمرزیده می )5(رَِضيُت بِاِهللا َرّ�اً، َو�ُِمَحمَّ

 .383؛ و صحیح مسلم، ش: 611صحیح بخاري، ش:  )1(
 .614صحیح بخاري، ش:  )2(
 تر ذکر شد. دعا پیش ي ترجمه )3(
 .386صحیح مسلم، ش: )4(
شریک است، وجود دارد و  دهم که معبود راستینی جز اهللا که یکتا و بی گواهی می« ي دعا: ترجمه )5(

عنوان  عنوان پروردگار، به محمد به ي اوست؛ به اهللا به دهم که محمدف بنده و فرستاده شهادت می
 ».ن دین، راضی و خرسندمعنوا ي اهللا، و به اسالم به فرستاده
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اَل رسول اهللا وعن أ�ٍس  -١٠٤٨
َ
َذاِن َواإل: «قال: ق

َ
اَعُء ال يَُردُّ َ�ْ�َ األ اَمةِ ادلُّ

َ
 ».ق

 )1([روایت ابوداود و ترمذي؛ ترمذي، این حدیث را حسن دانسته است.]
دعا در میان اذان و اقامه رد «فرمود:  اهللا گوید: رسول می انس ترجمه:

 ».شود نمی
 شرح

ي باب فضیلت اذان آورده  در ادامه /ست که نووي ي احادیثی مانده ها، باقی این
إَِذا َسِمْعتُُم انلَِّداَء، َ�ُقولُوا َكَما َ�ُقوُل «فرمود:  امبراست؛ از جمله: این حدیث که پی

گوید،  هنگامی که صداي اذان را شنیدید، کلماتی را که مؤذن می«یعنی:  )2(.»الُمؤذِّنُ 
ْعَوةِ ا�َّ «گر دعاي پایان اذان است:  و نیز این حدیث که بیان». تکرار کنید  رَبَّ هِذهِ ادلَّ

ِة، وَ  ي وََعْدتَهُ اتلَّامَّ ِ
َّ

داً الوَِسيلََة، َوالَفِضيلََة، َواْ�َعثُْه َمَقاَماً َ�ُْموداً اذل َالِة الَقائَِمِة، آِت ُ�َمَّ  »الصَّ
ُ، «چنین این دعا:  و هم

ُ
داً َ�بُْدُه َورَُسوهل ُ، َوأنَّ ُ�َمَّ

َ
�َك هل  إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ

َ
أْشَهُد أْن ال إهل

ٍد رَُسوًال، َو�ِاإلْسالِم ِديناً رَِضيُت بِاِهللا َر�ّ   .»اً، َو�ُِمَحمَّ
�َك «و نیز خواندن این دعا هنگام شنیدن اذان:   إِال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ

َ
أْشَهُد أْن ال إهل

ٍد رَُسوًال، َو�ِاإلْسالِم ِديناً  ُ، رَِضيُت بِاِهللا َرّ�اً، َو�ُِمَحمَّ
ُ

داً َ�بُْدُه َورَُسوهل ُ، َوأنَّ ُ�َمَّ
َ

؛ و »هل
 ».شود دعا در میان اذان و اقامه رد نمی«طور این حدیث که:  همین

 ي حدیث نخست، سخن گفتیم. تر درباره پیش
گونه که در  ، یعنی همان»هرکس هنگام شنیدن صداي اذان«و اما حدیث دوم: 

بگوید: «درود بفرستد و سپس  حدیثی پیشین ذکر شد، پس از پایان اذان بر پیامبر
داً الوَِسيلََة، َوالَفِضيلََة، َواْ�َعثُْه  رَ ا�َّ" َالةِ الَقائَِمِة، آِت ُ�َمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوِة اتلَّامَّ بَّ هِذهِ ادلَّ

ي وََعْدتَُه" ِ
َّ

 ».شود مند می بهره اهللا روز رستاخیز از شفاعت رسول َمَقاَماً َ�ُْموداً اذل
ةِ « ْعَوِة اتلَّامَّ سوي  ؛ زیرا اذان، فراخوانی به»نِ کاملدعوت یا فراخوا«، یعنی: »ادلَّ

َالِة الَقائَِمةِ «آید.  شمار می ها به ترین دعوت ست و از کامل نماز و رستگاري ، »َوالصَّ
 ؛ زیرا اذان، اعالمِ دخول وقت نماز است.»شود نمازي که اینک برپا می«یعنی: 

 اهللا. از آلبانی رحمه 224؛ و إرواء الغلیل، ش: 3408صحیح الجامع، ش:  )1(
 تر گذشت. تخریج این حدیث پیش )2(
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داً الوَِسيلََة، َوالَفِضيلَةَ « اي در  سیله (=جایگاه ویژهبه محمد، و«؛ یعنی: »آِت ُ�َمَّ
ي بهشت  باالترین درجه "وسیله"». بهشت) و فضیلت و امتیاز خاص عنایت بفرما

ي باال که براي  ، یعنی: امتیاز و رتبه»َوالَفِضيلَةَ «اختصاص دارد.  است که به پیامبر
 تحقق یافت. پیامبر
ي وََعْدتَهُ « ِ

َّ
اي، او را به  گونه که وعده فرموده و آن«: ؛ یعنی»َواْ�َعثُْه َمَقاَماً َ�ُْموداً اذل

که به  ي اهللا ست به این وعده اي اشاره». ي شفاعت برسان جایگاه ویژه و شایسته
 پیامبرش فرموده است:

ۡ ٱ َوِمنَ ﴿ دۡ  لِ �َّ ن َعَ�ٰٓ  لََّك  نَافِلَةٗ  ۦبِهِ  َ�َتَهجَّ
َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ   ﴾٧٩ اُمودٗ �َّ

 ]  ٧٩: اإلرساء[ 
ي  و پاسی از شب را براي نماز و تالوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب، ویژه

 برساند.  توست؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته

این جایگاه ویژه و ستوده، همان مقام شفاعت بزرگ است؛ مردم در روز 
باره در  یک از بانگی بزرگ، به ي پنجاه هزار سال است، پس اندازه رستاخیز که به

اند و چشمانشان به باال  که ُلخت و پابرهنه گردند؛ در حالی میدانی بزرگ جمع می
شود و هیچ کاري از آنان ساخته نیست و مالک هیچ نفع و ضرري براي  دوخته می

هنگام هر کسی از برادر، پدر و مادر و نیز از همسر و  خویشتن نیستند؛ در آن
گیرد.  ي یک میل باالي سرِشان قرار می فاصله کند و خورشید به فرار میفرزندانش 

سان  اش برود. بدین نیست که انسان زیر سایه  جا هیچ پستی و بلندي و ساختمانی آن
دارد  شوند که آنان را بر آن می ناپذیري دچار می هاي وصف روز به سختی مردم در آن

ترتیب نزد آدم، نوح،  شفاعت کند. لذا به هللاتا در پیِ کسی برآیند که برایشان نزد ا
 که به این پیامبر بزرگوار روند تا این ابراهیم و سپس نزد موسی و عیسی می

خیزد و شفاعت  ي پروردگار برمی به اجازه رسند. در آن هنگام محمد مصطفی می
در  اهللا سان رسول ستایند و بدین کند. در همین مقام است که همگان، او را می می

 کند. ایستد و شفاعت می به او وعده فرموده است، می اي که اهللا مقام واال و ستوده
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یابد که  اهللا، دعاي پس از اذان با این عبارت پایان می در روایت بخاري رحمه
ي وََعْدتَهُ «گوییم:  می ِ

َّ
َك َال إِنَّ «ست که افزدون عبارت  ؛ اما گفتنی»َواْ�َعثُْه َمَقاَماً َ�ُْموداً اذل

ِميَعادَ 
ْ
ِْلُف ال  باشد: ، ایرادي ندارد. زیرا هم صحیح است و هم دعاي مؤمنان می»ختُ

َنا َما َوَءاتَِنا َر�ََّنا﴿ ٰ  وََعد�َّ ۡ ٱ لُِف ُ�ۡ  َ�  إِنََّك  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  زِنَاُ�ۡ  َوَ�  رُُسلَِك  َ�َ  ِميَعادَ ل
   ]١٩٤: آل عمران[  ﴾١٩٤

اي، به ما عطا فرما و روز رستاخیز  را به زبان پیامبرانت به ما وعده دادهچه  اي پروردگار ما! آن
 کنی. گمان تو خُلف وعده نمی رسوایمان مگردان. بی

خاطرِ کمال قدرتش خُلف وعده  خاطرِ کمالِ صداقتش و نیز به به آري؛ اهللا
هنده، د شکنی و خُلف وعده، برآمده از دو چیز است: یا وعده کند.؛ زیرا پیمان نمی

طور مطلق از  به دهنده از انجامِ پیمانش ناتوان است. اما اهللا گوست؛ و یا وعده دروغ
 باشد و به پیامبرش وعده فرموده است: همه راستگوتر و تواناتر می

ن َعَ�ٰٓ ﴿
َ
ۡ  اَمَقامٗ  َر�َُّك  َعَثَك َ�بۡ  أ     ]٧٩: اإلرساء[  ﴾٧٩ اُمودٗ �َّ

 برساند.  ی ویژه و شایستهباشد که پروردگارت تو را به جایگاه

 گو، و در انجامِ آن، تواناست. اش راست اهللا متعال در وعده
زند،  که مؤذن شهادتین را بانگ می هنگامی وقاص بنا بر حدیث سعد بن ابی

ُ،«گوییم:  می
ُ

داً َ�بُْدُه َورَُسوهل ُ، َوأنَّ ُ�َمَّ
َ

�َك هل  ِإال اُهللا وَْحَدُه ال رَشِ
َ

رَِضيُت  أْشَهُد أْن ال إهل
ٍد رَُسوًال، َو�ِاإلْسالِم ِديناً   .»بِاِهللا َرّ�اً، َو�ُِمَحمَّ

کند؛ زیرا دعا در  و آخرین حدیث، به دعا کردن در میان اذان و اقامه تشویق می
شود. پس شایسته است که این فرصت را غنیمت بدانیم  میان اذان و اقامه، پذیرفته می

 دعایمان را قبول کند. تا اهللا
*** 
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	102- باب: روزهداری که از او پذیرایی کنند و حاضر به افطار نباشد، چه کند؟
	103- باب: مهمانی که شخصِ دیگری نیز با او همراه میشود، چه کند؟
	104- باب: غذا خوردن از جلوی خود و آموزش آداب غذا خوردن به کسی که بد غذا میخورد
	105- باب: نهی از دوتا دوتا خوردن خرما و امثال آن هنگامی که با هم میخورند، مگر با اجازهی جمع
	106- باب: کسی که میخورد و سیر نمیشود، چه بگوید و چه انجام دهد؟
	107- باب: امر به خوردن از کنارِ ظرف و نهی از خوردن از وسطِ آن
	108- باب: ناپسند بودن خوردن در حالِ تکیه زدن بر پهلو
	109- باب: مستحب بودن خوردن با سه انگشت و نیز لیسیدنِ انگشتان و ظرف غذا، و ناپسند بودنِ پاک کردن انگشتان پیش از لیسیدن، و استحباب برداشتن لقمهای که از دست میافتد و خوردنِ آن، و جایز بودن پاک کردن انگشتان با ساعد و پا پس از لیسیدن
	110- باب: غذا خوردن به صورت دستهجمعی
	111- باب: روش نوشیدن و مستحب بودن سه بار تنفس در بیرون ظرف، و ناپسند بودن تنفس در ظرف؛ و استحباب دور دادنِ ظرف از سمت راست
	112- باب: ناپسند بودن نوشیدن از دهانهی مشک، ظرف آب و امثال آن؛ و بیانِ اینکه این کراهت، تنزیهیست، نه تحریمی
	113- باب: ناپسند بودن دمیدن در نوشیدنی
	114- باب: جایز بودن نوشیدن در حالت ایستاده و اینکه نوشیدن در حالت نشسته بهتر است
	115- باب: مستحب است که ساقی (آبدهنده)، پس از همه آب بنوشد
	116- باب: جایز بودن نوشیدن از همهی ظروف پاک جز طلا و نقره، و جواز نوشیدن از نهر و امثال آن با دهان و بدون استفاده از ظرف و دست؛ و حرام بودن استفاده از ظروف طلا و نقره در خوردن و نوشیدن و...
	3- کتاب: لباس
	117- باب: مستحب بودن لباس سفید، و جواز پوشیدن لباس سرخ، سبز، زرد و سیاه و نیز جایز بودن لباس پنبه و کتان، پشم، مو و دیگر الیاف پارچهای جز حریر (ابریشم)
	118- استحباب پوشیدن پیراهن
	119- باب: اندازهی طولِ پیراهن، آستین، شلوار و دنبالهی عمامه؛ و بلند کردن هر یک از اینها از روی تکبر، حرام است و اگر از روی تکبر نباشد، مکروه (ناپسند)
	120- باب: مستحب بودن دوری از شیکپوشی از روی تواضع
	121- باب: مستحب بودن اعتدال در نوع لباسی که انسان میپوشد و اینکه جز به ضرورت یا هدفی شرعی، لباسی نپوشد که زمینهی سرزنش و خردهگیری بر وی را فراهم کند
	122- باب: حرام بودن لباس حریر (ابریشم) برای مردان و جواز پوشیدن آن برای زنان؛ و نیز حرام بودن نشستن بر حریر و تکیه زدن بر آن
	123- باب: جایز بودن پوشیدن حریر (ابریشم طبیعی) برای مردی که بدنش خارش دارد
	124- باب: نهی از نشستن بر پوست پلنگ یا استفاده از آن به عنوان زیرانداز
	125- باب: آنچه هنگام پوشیدن لباس یا کفش نو و امثال آن میگوییم...
	126- باب: مستحب بودن آغاز کردن از سمت راست در لباس پوشیدن
	4- کتاب: آداب خواب
	127- باب: دعای پیش از خوابیدن
	128- باب: جواز خوابیدن بر پُشت و گذاشتن یک پا روی پای دیگر، در صورتی که ترسِ نمایان شدن عورت نباشد؛ و نیز جایز بودن چهارزانو نشستن و چمباتمه زدن
	129- باب: آداب مجلس و همنشین
	130- باب: خواب و مسایل مربوط به آن
	5- کتاب: سلام
	131- باب: فضیلت سلام و دستور به ترویج و آشکار ساختنِ آن
	132- باب: چگونگی سلام
	133- باب: آداب سلام
	134- باب: مستحب بودن تکرار سلام به کسی که به فاصلهی اندک، دیدارش تکرار گردد؛ بدینصورت که به جایی وارد و سپس خارج شود و آنگاه در همان لحظه داخل بیاید یا درختی یا چیزی مانندِ آن، در میانِ آندو حایل شود
	135- باب: مستحب بودن سلام کردن بههنگامِ ورود به خانهی خویش
	136- باب: سلام کردن به کودکان
	137- باب: سلام گفتنِ مرد به همسر و دیگر زنانِ محرمش و نیز زنان بیگانه بهشرطی که ترس به فتنه افتادن وجود نداشته باشد و همچنین سلام کردنِ زنان به مردان بیگانه بر اساسِ همین شرط
	138- باب: حرام بودنِ نخست سلام گفتنِ ما به کافران و چگونگی جواب دادن به سلامِ کافران و مستحب بودن سلام کردن به مجلسی که در آن هم مسلمانان حضور دارند و هم کافران
	139- باب: مستحب بودن سلام بههنگام برخاستن از مجلس و ترک همنشین یا همنشینان
	140- باب: اجازه خواستن و آداب آن
	141- باب: سنت است که وقتی از اجازهگیرنده بپرسند: «کیستی»، بگوید: «فلانی هستم» و نام یا شهرتِ خویش را بیان کند؛ و گفتنِ «منم» و امثال آن در پاسخ، مکروه است
	142- باب: مستحب بودن دعا برای کسی که هنگامِ عطسه زدن «الحمدلله» بگوید و ناپسند بودن دعا برای کسی که هنگامِ عطسه زدن «الحمدلله» نگوید؛ و بیانِ آداب دعا برای عطسهزننده و نیز آداب عطسه زدن و خمیازه کشیدن
	143- باب: مستحب بودن دست دادن و گشادهرویی در هنگامِ دیدار، و بوسیدنِ دستِ مرد صالح و بوسیدنِ فرزند خویش از روی محبت و به آغوش کشیدنِ کسی که از سفر باز میگردد و مکروه بودن خم شدن در برابر دیگران
	6- کتاب: عیادتِ بیمار و تشییع جنازه و نماز بر او و حضور در خاکسپاری وی و ماندن بر سرِ قبرش پس از دفن او
	144- باب: امر به عیادت بیمار و تشییع جنازه
	145- باب: آنچه با آن برای بیمار دعا میشود
	146- باب: مستحب بودنِ احوالپرسیِ بیمار از خانوادهی وی
	147- باب: آنچه که شخص در هنگامِ ناامیدی از زندگی میگوید
	148- باب: مستحب بودن سفارش به خانواده و خدمتکنندگان بیمار، به اینکه رفتارِ نیکی با او داشته باشند و در برابرِ سختیهای ناشی از بیماریاش شکیبایی ورزند؛ و نیز توصیه به نیکی کردن به کسی که مرگش به سبب مجازاتِ شرعی یا قصاص و امثالِ آن نزدیک شده است
	149- باب: جایز بودن اینکه بیمار بگوید: «من بیمارم» یا «سخت بیمارم» یا «تب دارم» یا «وای سرم!» و امثالِ آن؛ و اگر گفتنِ چنین سخنانی از روی خشم و بیقراری یا ناشکیبایی نباشد، کراهت ندارد
	150- باب: تلقینِ «لا الهالاالله» به محتضر
	151- باب: آنچه بههنگام بر هم نهادن چشمانِ مُرده باید گفت
	152- باب: آنچه نزدِ جنازه گفته میشود و آنچه وابستگان مُرده میگویند
	153- باب: جواز گریستن بر مُرده بدونِ مرثیهخوانی و نوحهگری یا شیون و فریاد
	154- باب: خودداری از بازگو کردن عیوبی که در مرده دیده میشود
	155- باب: نماز بر مرده و تشییع جنازهی او و حضور در خاکسپاریِ وی و کراهت شرکت زنان در تشییع جنازه
	156- باب: مستحب بودن کثرت تعداد نمازگزاران بر جنازه و صف بستن نمازگزاران در سه صف یا بیشتر
	157- باب: آنچه در نماز جنازه خوانده میشود
	158- باب: تعجیل در آماده کردن، بردن و به خاک سپردنِ جنازه
	159- باب: تعجیل در پرداخت بدهیهای مرده و شتافتن به آماده کردن او؛ مگر اینکه به صورت ناگهانی بمیرد، که تا زمانِ اطمینان از مرگ وی درنگ میکنیم
	160- باب: اندرز دادن مردم بر سر قبر (بههنگام خاکسپاریِ مرده)
	161- باب: دعا برای مرده پس از دفن او و نشستن در کنار قبرش برای لحظاتی به منظور دعا برای او و استغفار و قرائت
	162- باب: صدقه دادن از سوی میّت و دعا برای او(439F )
	163- باب: تعریفِ مردم از مرده
	164- باب: فضیلت کسی که فرزندان کوچکش بمیرند
	165- باب: گریه و ترس بههنگام عبور از کنار قبور و محل هلاکت ستمگران و اظهار عجز و نیاز به الله متعال؛ و زنهار از غفلت از آن
	7- کتاب: آداب سفر
	166- باب: مستحب بودن آغاز سفر در روز پنجشنبه و ابتدای روز
	167- باب: استحباب جستجوی همسفر و امیر قرار دادن یکی از خودشان در سفر تا همه از او فرمان ببرند
	168- باب: آداب حرکت و توقف، و گذراندن شب و خوابیدن در سفر؛ و استحباب پیمودن مسیر در شب، و ملایمت و خوشرفتاری با چارپایان و مراعات حالِ آنها؛ و جواز سوار شدن دو نفر بر چارپای قوی؛ و امر به رعایت حق حیوانات به کسی که در این زمینه کوتاهی کرده است
	169- باب: کمک به همسفر
	170- باب: آنچه هنگام سوار شدن بر سواری گفته میشود
	171- باب: تکبیر گفتن مسافر بههنگام بالا رفتن از گردنهها و امثال آن، و تسبیح گفتن وی در هنگامیکه از درهها و سراشیبیها پایین میرود؛ و نهی از بلند کردن صدا در هنگام تکبیر گفتن و امثال آن
	172- باب: مستحب بودن دعا در سفر
	173- باب: دعایی که انسان بههنگامِ ترسیدن از مردم و غیر آنان میگوید
	174- باب: دعای مسافر، هنگام توقف یا اتراق کردن در جایی
	175- باب: مستحب بودن تعجیل مسافر پس از پایان کارهایش برای بازگشت به نزد خانوادهاش
	176- باب: استحباب رفتن به نزد خانواده در روز و کراهتش در شب بدون ضرورت
	177- باب: دعای مسافر، هنگامیکه باز میگردد و شهر خود را میبیند
	178- باب: استحباب اینکه مسافر هنگام بازگشت از سفر، ابتدا به مسجد محلّ خویش برود و در آن دو رکعت نماز بگزارد
	179- باب: حرام بودن مسافرت زن بهتنهایی
	8- کتاب: فضایل
	180- باب: فضیلتِ قرائت قرآن
	181- باب: امر به حفظ و مواظبت از قرآن (با مداومت بر تلاوتش) و برحذر داشتن از اینکه در معرض فراموشی قرار گیرد
	182- باب: استحباب تلاوت قرآن با صدای خوش و درخواست قرائت از افراد خوشصدا و گوش دادن به آن
	183- باب: تشویق به قرائت برخی از سورهها و آیههای مشخص
	184- باب: مستحب بودن جمع شدن برای تلاوت قرآن
	185- باب: فضیلت وضو
	186- باب: فضیلت اذان



